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حومة  ال�ّصوق
)عادل بوطار(

�ل�سوق  حومة  جربة  بلدية  �نطلقت  ـ 

 ´höûe  RÉ‚G  ‘  ôHƒàcCG  29 �لثني  يوم 

م�سغر لتحويل �ملو�د �خل�سو�سية �إىل �سماد 

كتجربة �أوىل قبل تركيز �لوحدة �لنموذجية 

�لنيابة  �أع�ساء  �أحد  �أكده  ما  وح�سب   .

هذ�  فان  �لق�سعي  فوؤ�د  �ل�سيد  �خل�سو�سية 

�ملو�طن  متكي  �إىل  يهدف  �مل�سغر  �مل�رشوع 

�لتحويل  عملية  �أهمية  على  �لطالع  من 

تاأتي  �مل�ساريع  هذه  مثل  �أن  على  موؤكد� 

�خل�سو�سية  للنيابة  �لعام  �لتوجه  �إطار  يف 

لبلدية حومة �ل�سوق وتعاملها بنظرة جديدة 

تقت�رش على  نظرة ل  �لنظافة وهي  مل�ساألة 

�لت�رشف  يف  وكذلك  بل  �لتجميع  م�ساألة 

�إىل  �لع�سوية  �ملو�د  بتحويل  �لنفايات  يف 

�سماد .

 2012 4h3توفمرب  �أيام  تنتظم  ـ 

�خلريفية لإقليم  �جلل�سة  �يزي�س بجربة  بنزل 

من  بتنظيم  وذلك  �لفتية  للغرف  �جلنوب 

هذه  وتهدف   . بجربة  �لعاملية  �لفتية  �لغرفة 

�جلل�سة �لتي جتمع كامل غرف �إقليم �جلنوب 

ل�ستة  �جلنوب  �إقليم  رئي�س  �نتخاب  �إىل 

مائدة  �لتظاهرة  هذه  �ستتخلل  كما   .  2013
م�ستديرة تنتظم بالتعاون بي �لغرفة �لفتية 

و�لتجارة  �ل�سناعة  و�حتاد  بجربة  �لعاملية 

و�ل�سناعات �لتقليدية بجربة .

يوم  بفرن�سا  �جلربية  �جلمعية  حتتفل  ـ 

�لعلم  بيوم   2012 نوفمرب   04  óMC’G

توزيع  �لحتفال  خالل  و�سيتم  �لعلم(  )عيد 

 . �جلدد  �ملتخرجي  على  و�لهد�يا  �جلو�ئز 

هي  بفرن�سا  �جلربية  �جلمعية  فان  ولالإ�سارة 

�ملتو��سل  بن�ساطها  �ملعروفة  �جلمعيات  من 

وهبات  م�ساعد�ت  من  تقدمه  مبا  وخا�سة 

و�لهياكل  �ملنظمات  من  �لعديد  �إىل 

و�جلمعيات �ملتو�جدة بالبالد �لتون�سية على 

غر�ر �مل�ساعد�ت �لتي �أر�سلتها يف �أكÌ من 

�ل�سادق  �جلهوي  �مل�ست�سفى  �إىل  منا�سبة 

�ملر�كز  من  �لعديد  و�ىل  بجربة  �ملقدم 

�ل�سحية د�خل �لبالد .

ـ نظم مكتب �ملوؤمتر من �أجل �جلمهورية 

بجربة حومة �ل�سوق يف �ليوم �لثاين من عيد 

�لأ�سحى حلقة جديدة من �ملقهى �ل�سيا�سي 

بن  مقهى  ف�ساء  �حت�سنها  م�سامرة  وهي 

دعما�س بحومة �ل�سوق مب�ساركة حممد عبو 

�لعجمي  و  �جلمهورية  �أجل  من  �ملوؤمتر  عن 

�لورميي عن حركة �لنه�سة و حممد �حلامدي 

�نتظامه يف  �لدميوقر�طية ورغم  �لكتلة  عن 

ثاين �أيام �لعيد فان �ملقهى �ل�سيا�سي �سجل 

خمتلف  من  �ملو�طني  من  مكثفا  ح�سور� 

من  �لعديد  مناق�سة  متت  ولقد   . �ل�رش�ئح 

و�لنتخابات  �حلكومة  �أد�ء  حول  �مل�سائل 

�ملجل�س  د�خل  و�لختالفات  و�خلالفات 

�لتاأ�سي�سي .....

ـ نظمت جمعية مو�طنة وحريات ندوة 

بي  �لتون�سي  �لإعالم  عنو�ن  حتت  فكرية 

كمال  �لأ�ستاذ  بح�سور  و�ملن�سود  �لو�قع 

لإ�سالح  �لعليا  �لهيئة  رئي�س  �لعبيدي 

عن  فيها  حتدث  مد�خلة  قدم  �لذي  �لإعالم 

و�أبرز  �لثورة  وبعد  قبل  �لتون�سي  �لإعالم 

�لإعالمي  �لتي ماز�ل يو�جهها  �ل�سعوبات 

�لإعالم  قطاع  �أن  �إىل  م�سري�  تون�س  يف 

�لأخرى  �لقطاعات  من  �لعديد  غر�ر  على 

وماز�ل  �ساملة  مر�جعة  �إىل  يحتاج  ماز�ل 

كما ح�رش   . �ل�سابق  �لعهد  يعاين خملفات 

نقابة  وممثل  تطاوين  باإذ�عة  �لإعالمي 

فرح  �ل�سيد  �ل�رشقي  باجلنوب  �ل�سحفيي 

�لإعالم  و�قع  عن  حتدث  �لذي  �سندول 

 . �سغوطات  من  له  يتعر�س  وما  �جلهوي 

كما خ�س�س جانب من �لندوة �إىل تدخالت 

�حلا�رشين .

و�لربعاء  �لثالثاء  �أيام  �نتظمت  ـ 

حملة  �أكتوبر   25  h  25  h  23 و�خلمي�س 

من �أجل �لتوقيع على عهد تون�س للحقوق 

و�سط  خيمة  �نت�سبت  حيث   ، و�حلريات 

�ملعهد  بي  بالتن�سيق  �ل�سوق  حومة  مدينة 

وجمعية  باجلنوب  �لن�سان  حلقوق  �لعربي 

�أن  �ىل  �ل�سارة  وجتدر   . وحريات  مو�طنة 

�لعالن عن وثيقة تون�س للحقوق و�حلريات 

جاء مببادرة من �ملعهد �لعربي حلقوق �لن�سان 

لل�سغل  �لتون�سي  �لعام  �لحتاد  من  وبدعم 

حقوق  عن  للدفاع  �لتون�سية  و�لر�بطة 

لل�سحافيي  �لوطنية  و�لنقابة  �لن�سان 

للمحامي  �لوطنية  و�لهيئة  �لتون�سيي 

�لدميقر�طيات  للن�ساء  �لتون�سية  و�جلمعية 

و�ملدنية  �حلقوقية  �ملنظمات  من  و�لعديد 

�لأخرى .

ميدون
)رجب البيباين(

   

وعلى  �ل�سعبية  بالأحياء  تتكّد�س  ـ 

�أكد��س هائلة من  م�ستوى �لطرقات �لعامة 

وذلك  �أنو�عها  بجميع  �ملنزلية  �لف�سالت 

بقاللة  �لكائن  �مل�سب  غلق  خلفية  على 

عنها  تد�عى  وما  �أهاليها  و�إعت�سامات 

متاهات  يف  �نفالت  و�أحد�ث  غ�سب  من 

�لفو�سى وبوؤر �لإحتقان. هذه �لأكد��س �لتي 

عمد �لبع�س �ىل حرقها بحاوياتها فانبعثت 

منها رو�ئح مقرفة �ىل جانب منظرها �ملزري 

�حليوية  ذ�ت  وبالطرقات  �لبيئة  ب�سارع 

لهذه  ما  وبقدر  �ملدينة.  وبو�سط  �ملرورية 

�ملناظر من تاأثري �سلبي على �لو�سع �لبيئي 

و�ل�سحي بقدر ما يجب �أن يعي �ملو�طن �أنه 

�ىل  بالبالد  ويدفع  �خلطاأ  طريق  يف  ي�سري 

�لهاوية، ذلك �أّن  ما  يحدث له تاأثريه على 

�لقطاع �ل�سياحي و�أن �حلاوية �لو�حدة تكلف 

�خل�سارة  هذه  و�أن  300د،  حو�يل   �لبالد 

غري  �أو  مبا�رشة  بطريقة  �ملو�طن  �سيدفعها 

فاعال  �ملو�طن  دور  يكون  وحتى  مبا�رشة. 

و�ساحلا فال بّد من حتريك خمتلف مكونات 

ومنظمات  جمعيات  من  �ملدين  �ملجتمع 

ودعوة رجال �لدين �ىل �لتاأكيد على �أهمية 

و�لبحث عن  �لت�سامن  وعلى  �لبالد  نظافة 

حلول موؤقتة يف �إنتظار �حلل �جلذري لذلك. 

�ألي�ست �لنظافة من �لإميان؟؟

ـ م�سل�سل �لعت�سامات حلقاته �ستكون 

كامل�سل�سالت  �جلديدة  �حلكومة  مع  طويلة 

 2012 طق�س  وكحر�رة  �ملدبلجة  �لرتكية 

حتى  �عت�سامها  �ملجموعة  هذه  تفك   ول 

نتعود  مل  �لأحالم  وبجزيرة  �أخرى.  تظهر 

بد�أت  �لتي  �لعت�سامات  هذه  مثل  على 

�سيئا  تت�سع رقعتها  �لتحري�س عليها  نتائج 

ف�سيئا، فبعد �أحد�ث �مل�سب و�لإعت�سامات 

�ملحاذين  بع�س  دور  جاء  �ملد�ر�س  �أمام 

عّما  لالحتجاج  باملحبوبي  �لبلدي   ïللم�سل

ر�حة  �أقلقت  ي�سدر عنه من رو�ئح كريهة 

باأ�سغال  �لقيام  عدم  نتيجة  �ملت�ساكني 

�لتنظيف و�إز�لة فو��سل �لذبح وقلة �ملر�قبة. 

وهكذ� �ستت�سع م�ساحة �لعت�سامات يوما 

�ملهم�سة  �لقطاعات  كل  لتعّم  يوم  بعد 

و�ملهملة من قبل �ل�ساهرين على حظوظها.

بن  �لباجي  �ل�سيد  �ن�سحاب  بعد  ـ 

�ملحلي  �لفرع  رئا�سة  من  و��ستقالته  يون�س 

�لتفاهم  �سوء  خلفية  على  مبيدون  للت�سامن 

�إنعقدت مبعتمدية  �لهيئة  �أع�ساء  مع بع�س 

�لغر�س خ�س�ست  جل�سة عمل يف  ميدون 

للنظر يف ت�سكيل هيئة موؤقتة تتوىل �سوؤون 

�لفرع �ملحلي للت�سامن وتوؤّمن طلبات ذوي 

�حلال. وقد مت تكليف  �لإحتياجات و�سعاف 

رئي�سا  دعدو�س  بن  عبد�للطيف  �ل�سيد 

نائب  خمي�س  بن  ر�سيد  و�ل�سيد  للفرع 

رئي�س و�ل�سيدة عي�سو�سة بن ح�سي كاتبة 

عامة ويبقى �ل�سيد حممد بن حريز �أمي مال 

�لفرع باإعتباره قاب�س �ملالية مبيدون.

�لأخرية  �لأيام  �متد�د  على  تو��سل  ـ 

�إنقطاع  �أكتوبر  وبد�ية  �سبتمرب  ل�سهري 

�سبكة  م�ستوى  على  �لكهربائي  �لتيار 

مما  �ل�سياحية  للمنطقة  �لعمومي  �لتنوير 

�ملوؤ�س�سات  �أ�سحاب  و��ستياء  غ�سب  �أثار 

ح�سب  �لنقطاع  �أ�سباب  وتعود  �ل�سياحية. 

�ل�سبكة  على  �لتعدي  �ىل  �مل�سادر  بع�س 

�ملكلفون  بها  يقوم  �لتي  �حلفريات  قبل  من 

يف  و�ملحري  بالغاز.  �جلزيرة  تزويد  مب�رشوع 

�لأمر هو �ل�سوؤ�ل: من  �جلهة �لتي �ستتوىل 

�إ�سالح �لعطب ومتى �إذ� �أنكر كل طرف ما 

�أف�سدته جتهيز�ته؟

من  �لكريهة  �لرو�ئح  �نبعاث  ـ 

�ملعهد  ب�سبكة  �ملرتبطة  �لتطهري  قنو�ت 
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�ملعهد  �إد�رة  ر�حة  �أقلقت  مبيدون2  �لثانوي 

و�لأ�ساتذة و�لتالميذ وو�سعت مدير �ملعهد 

�سغوطات  مطرقة  و�ل�سند�ن:  �ملطرقة  بي 

�لتالميذ وتهديد�تهم مبغادرة �ملعهد و�سند�ن 

�لتدخل  يف  ومماطلتها  �مل�سوؤولة  �مل�سالح 

�لكريهة. وح�سب  �لرو�ئح  لو�سع حد لهذه 

وجود  عدم  فاإن  �ل�سابقة  �مليد�نية  �ملعاينات 

�لد�خلية  لل�سبكة  �لربط  ب�سناديق  عازل 

للمعهد هو �ل�سبب يف �نبعاث �لرو�ئح، وهذ� 

�لعازل يكلف م�سالح �لتطهري �ألف دينار مت 

�لإ�ستغناء عنه يف �لعهد �ل�سابق لإ�ستعجال 

�لأ�سغال و�لنتيجة يدفعها تالمذة و�أ�ساتذة 

من  �لرو�ئح  هذه  �ستخلفه  ما  ب�سبب  �ملعهد 

رو��سب و�أمر��س.

تعيي  مت   2012 �أكتوبر  غرة  منذ  ـ 

ربانة  بعمادة  عمدة  �حلجام  �لأزهر  �ل�سيد 

وذلك يف �إطار ت�سديد �ل�سغور�ت �حلا�سلة 

يف  �آركو  عمادة  وتبقى  �ل�سدد  هذ�  يف 

لالإ�رش�ف على  تعيينه  �سيتوىل  �نتظار من 

هذه �لعمادة حيث علمنا �أن 3 ملفات ب�سدد 

�لدر�س �سيكون �لفوز فيها ملن له م�ستوى 

 35 بي  ما  �لعمر  من  وله  �أرقى  تعليمي 

45h �سنة

ـ توىل �أولياء تالميذ �ملدر�سة �لأ�سا�سية 

�لأق�سام  من  �أبنائهم  �إخر�ج  معقل  بني 

�ل�سغور  �إحتجاجا على  وغلق باب �ملدر�سة 

�لإجر�ء  هذ�  �لرتبوي.   �لإطار  يف  �حلا�سل 

�لإد�رة  �أ�ستعدت  فلو  تفاديه  بالإمكان  كان 

منذ  �لعدة  و�أعدت  مبدني  للتعليم  �جلهوية 

�ملد�ر�س  ببع�س  هذ�  ح�سل  ملا  �ل�سائفة 

�لتي بلغ عددها مبيدون فقط 5 فكيف �حلال 

ببقية �ملد�ر�س د�خل �جلزيرة وخارجها؟

كذلك  يكون  �أن  �ملو�طن  على  ولكن 

خري  و�حلو�ر  �أّمي  من  خري  فمتعلم  عاقال، 

من �لعنف.

على  جدت  �لتي  �لأخرية  �لأحد�ث  ـ 

�ل�ساحة �لريا�سية لأمل جربة ز�دت �لو�سع 

تاأزما وتعقيد� ومل يعد هناك جمال لأر�سية 

�لهيئة  يف  �لثقة  �لالعبون  فقد  �إذ�  �لتفاهم 

�ملديرة برغم ما �أقدمت عليه من جمهود�ت 

�أخرى  جمموعات  فيه  تخلت  وقت  يف 

�لالعبي  عبء  تتحمل  ومل  �سربها  نفذ 

بد�أ  بالأمل  وكاأن  وم�ساكلهم  وم�ساريفهم 

 ñيفقد �لأمل يف زمن مل يعد يبكي فيه �لأ

�أخاه ومل يعد للم�سجع �إهتمام بجمعيته، ويف 

زمن مل يحدد فيه مفهوم �لثورة ورمبا طغت 

�سيكون  فكيف  و�لغطر�سة  �لفو�سى  فيه 

�جل�سم �سليما و�لعقل �سارد�؟

وعلى  �لريا�سة  على  ف�سالم 

�لريا�سيي.

يولها  مل  بجربة  �لريا�سي  �لأمل  حمنة 

ومل  عناية  من  ت�ستحقه  ما  �جلزيرة  �أهايل 

جهويا  ول  حمليا  �ل�سلط  باهتمام  ت�ستاأثر 

ويد  ب�سرية  بعي  ينامون  �جلماعة  وكاأن 

ق�سرية ول تعنيهم �جلمعية ل من قريب ول 

�لدلئل  كل  لها  تتنباأ  �لتي  وهي  بعيد،  من 

يت�سوره  مما   Ìأك� �سعب  ريا�سي  مبو�سم 

�جلميع.

حبط  نبتغي  فلن  �لو�سع  يكن  ومهما 

و�أول  �حلقائق،  تب�رش  بعي  نرى  بل  �لعز�ئم 

دلئلها عدم تقدمي  �أي كان تر�سحه لرئا�سة 

�جلمعية، فهل هذه عالمة بد�ية �لنهاية.

�أ�سوق  عنه...ولكن  �أجيب  لن  �سوؤ�ل 

�جلمعية  لإنقاذ  و��ستغاثة  �رشخة  بدله 

مبا  �لقادمة  �ملرحلة  �أن  ومبا  فيه،  تتخبط  مما 

تنطوي عليه من رهانات وحتديات تتطلب 

من �أبناء ميدون وخ�سو�سا روؤ�ساء �جلمعية 

�لإلتفاف  وم�سانديها  وحمبيها  �لقد�مى 

يرونه  من  على  و�لتاأثري  و�لتوحد  حولها 

�أ�سبحت  �لتي  �ل�سفينة  هذه  لقيادة  منا�سبا 

اإعالن عن فتح عيادة طبّية خا�ضة

تعلم الدكتورة

اأمل الّنوري جراد
الأخ�ضائّية يف اأمرا�س وجراحة الأ�ضنان

ة في العنوان  زمالءها وأصدقاءها والعموم بفتح عيادتها الطبيّة اخلاصّ
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نداء ا�صتغاثة ورجاء

تهيب ال�صيدة اأرملة املرحوم عمر النّجار من ال�صّيد وايل مدنني وكافة امل�صوؤولني 

الإداريني وال�صادة عدول الإ�صهاد واملحامني وكّل من له �صلة اأّل يقبلوا بكتابة عقود بيع 

اأو تفويت يف اأرا�ص اأو عقارات وامل�صادقة عليها اإّل بعد التثّبت يف اأ�صل امللكّية دون 

الكتفاء ب�صاهدينْن لتحويل ملكّية عّقار من �صاحبه الأ�صلي اإىل اآخر. وتدكر ال�صيدة اأّن 

اأرزاقها واأرزاق عائلتها يف حومة بدوين قد �صاعت يف غفلة منهم واأ�صحت بني يوم 

وليلة على ملك اأنا�ص اآخرين دون وجه حّق.

لذلك فهي تهيب بكّل الأطراف اأن يّتقوا الّله واأّل ي�صادقوا على اأّي عقد قبل التثّبت 

يف اأ�صل امللكّية. ولّله ملك ال�صماوات والأر�ص.

كل �لدلئل ت�سري �ىل تدهور و�سعها فالبد 

�إليها  �لروح  و�إعادة  لإ�سعافها  �ل�سعي  من 

و�مل�ساهمة يف بنائها و�لوقوف �ىل جانبها.

ذرة  يحمل  من  كل  يف  كبري  �أملنا 

خطوة  يخطو  �أن  �جلمعية  هذه  على  غرية 

�ستتعدد  وعونه  �لله  وبحول  �إنقاذها  نحو 

فاحتة  �جلماعة  حمل  و�سيكون  �خلطو�ت 

عهد جديد ملو�سم و�عد على �أمل جربة وهذ� 

لي�س بعزيز على �أبناء ميدون.

اأجيــم
)منجي الفقيلي(

و�إعد�د  باملعتمدية  �لتنمية  �آفاق  ـ 

�لعمل  جل�سة  حمور  كانا   2013 ميز�نية 

معتمد  باإ�رش�ف  بالبلدية  �نتظمت  �لتي 

للتنمية،  �جلهوي  �ملدير  وبح�سور  �ملنطقة 

�إ�سافة �ىل جمموعة من مكونات �ملجتمع 

�ملدين وروؤ�ساء فروع �مل�سالح �لإد�رية.

بعد �إ�ستعر��س �لو�سع �لتنموي باآجيم 

ل�سنة  �لعمومية  �مل�ساريع  �إجناز  وتقييم 

�رشد  للتنمية  �جلهوي  �ملدير  توىّل   2012
 2013 نتائج �ملقاربة مليز�نية �لدولة ل�سنة 

و�لتي تخ�ّس ولية مدني.

حول  و�لأرقام  �لبيانات  خالل  ومن 

�سمل  و�لذي  باملعتمدية  �لتنمية  موؤ�رش 

�حلا�رشون  �أجمع  �لقطاعات  خمتلف 

من  حّظها  تنل  مل  �ملعتمدية  �أّن  على 

و�جلزيرة  �جلهة  مبعتمديات  مقارنة  �لتنمية 

�ملرتبة  �ملعتمدية  �إحتلت  حيث  باخل�سو�س 

جملة  )من  �لوطني  �مل�ستوى  على   154
على  و�ل�ساد�سة  بالبالد(  معتمدية   264
م�ستوى  على  و�لأخرية  �لولية  م�ستوى 

بي  �سا�سعا  �لفارق  وكان  جربة،  جزيرة 

�ل�سوق  حومة   
نْ

ومعتمدتي �آجيم  معتمدية 

يتاأّكد  86. وهنا  �ملرتبة  �ملرتبة58 وميدون 

�آجيم  معتمدّية  �إدر�ج  �ملت�ساكني  طلب 

�سمن �ملعتمديات ذ�ت �لأولوّية.

لدفع  �لتكاتف  �جلميع  من  �ملطلوب 

�حلكومة  ومن  باملعتمدية،  �لتنمية  قطاع 

�إعطاء منو�ل �لتنمية باملعتمدية ما يتطلبه 

�ملت�ساكني،  عي�س  م�ستوى  من  للرفع 

لتكوين  �ل�سعي  �ملحليي  �مل�سوؤولي  ومن 

ر�سيد عقاري )ملك �لبلدية وملك �لدولة( 

�إحدى  وهي  �مل�ساريع  ذمة  على  وو�سعه 

تقرير  �سمن  �سدرت  �لتي  �لتو�سيات 

�لتنمية.

 ¿Éc  2012  ôHƒàcCG  6 �ل�سبت  يوم  ـ 

منطقة  لأهايل  بالن�سبة  عادي  غري  يوما 

من  �لهادئة  �ملنطقة  هذه  عا�سته  ملا  قاللة 

�أحد�ث و�حتجاجات ب�سبب �مل�سب �ملر�قب 

للنفايات، هذ� �مل�سّب �لذي �أ�سبح م�سدر 

من  �لعديد  لهم  وجلب  للمت�ساكني  قلق 

�سبتمرب   24 يوم  ومنذ  �لبيئية  �مل�ساكل 

يف  �ملنطقة  �أهايل  دخول   ïتاري  2012
ومنع  �مل�سب  غلق  مّت  مفتوح  �عت�سام 

�ل�ساحنات من �لدخول لإفر�Æ �لف�سالت. 

�لأطر�ف  جميع  حتّركت  �لو�سع  هذ�  �أمام 

وزر�ء   3 �إيفاد  ومّت  �حلكومة  وباخل�سو�س 

�لدولة   �أمالك  ووزيري  �لبيئة  وزيرة  وهم 

و�ل�سوؤون �لعقارية و�ل�سياحة ق�سد �إيجاد 

با�ستغالل  �جلزيرة  لبلديات  ت�سمح  �سيغة 

به  �خلدمات  حت�سي  مقابل  �مل�سب  هذ� 

�أق�ساه  �أجل  يف  نهائيا  �إغالقه  يتّم  ريثما 

ùjOسÈª 2013 �إل �أن �لأهايل �أ�رّشو� على 

�ىل  بتحويله  وطالبو�  �مل�سب  فتح  عدم 

مكان �آخر وغلقه نهائيا.

مع  �إتفاق  �ىل  �لأهايل  يتو�سل  فهل 

�حلكومة لإيجاد �سيغة نهائية؟

Ωللعمو ΩالYEا
للعلوم  جربة  جمعّية  تنّظم 

اأّول  يف  جديدا  املحدثة  والتكنولوجيا 

بنقا�س  م�ضفوعة  حما�ضرة  لها  ن�ضا• 

من  العربّية  الأرقام  »رحلة  عنوان  حتت 

الهند اإىل الأندل�س« وذلك يوم 8 دي�ضمرب 

الثقافة  بدار  تلتئم  ندوة  خالل   2012
انطالقا  ال�ّضوق  بحومة  غازي  فريد 

الأ�ضتاذ  برئا�ضة  الّزوال  بعد  الّثالثة  من 

للدرا�ضات  العايل  املعهد  قانة مدير  علي 

املحا�ضرة  يلقي  بجربة.  التكنولوجّية 

عبد  مهدي  واملوؤّرخ  اجلامعي  الأ�ضتاذ 

اجلواد.

والّدعوة مفتوحة للجميع.

للعلوم  جربة  جمعّية  اأّن  ُيذكر 

والتكنولوجيا يراأ�ضها اأ�ضتاذ الريا�ضيات 

ال�ّضوق  بحومة  الثانوي  باملعهد  ال�ّضابق 

نرّية  ‹موعة  وت�ضّم  عنان  فوؤاد  ال�ضيد 

وهي  والريا�ضيات،  العلوم  اأ�ضاتذة  من 

العالقات  من  وا�ضعة  �ضبكة  على  تعتمد 

العامل،  عرب  جامعيني  اأ�ضاتذة  مع 

والّندوات  اللقاءات  من  ملجموعة  وتعّد 

ندوة  لتنظيم  الآن  من  وت�ضتعّد  العلمّية، 

 2013 جانفي  �ضهر  خالل  اأخرى 

�ضيلقي خاللها املوؤّرخ الكبري اأحمد جّبار 

يف  العلوم  »ازدهار  حول  حما�ضرة 

احل�ضارة العربّيةـ  الإ�ضالمّية«. و�ضنمّدكم 

لحقا مبوعدها بعد حتديد تاريخه.

الآن  من  �ضّجلوا  ذلك  انتظار  يف 

للعلوم  جربة  جمعّية  مع  الأّول  موعدكم 

 2012 دي�ضمرب   8 ليوم  والتكنولوجيا 

بدار الثقافة فريد غازي بحومة ال�ّضوق.
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ادق بن مهّني ال�صّ
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Mــåjó الØqæـــùص
وياأتيك الن�ّص كتبتnه لتتخّل�صـ  تتنّف�ص 

لتبلغوه  الع�ص�ص  وخاتلتم  قليال،  ترتاح  ـ 

فتبّنوه  قبلكم،  من  املحّررين  رفاقكم 

فن�صروه...

ثّم ياأتيك رّد ال�ّصلطة متخّفيا حتت اإ�صم 

عن  التي ورثناها  بالعادة  ت�صّبثا  اأكادميّي 

والفلوكه  والبّطاح  »البحر  ثّم عن  البايات 

كلوكه«،  هوت  دي  يا  بك  يرّحبون   ****

فعن عكاظيات �صقان�ص، فعن كتب حميدة 

وها  ُكرُث،  وغريهم  مهّني  والهادي  نعنع 

هّمهم  »اأدمينات«  مع  ت�صتمّر  نراها  نحن 

الّدينار وكرا�ص واإن كانت خادعة...

كاحلا�صر،  ما�ص  ني  الن�صّ يف  ولأّن 

فاأنا  كاملعاناة،  ومعاناة  كاحلرية،  وحرية 

جون  مبجّلة  ادر  ال�صّ ي  ن�صّ منهما  اأن�صر 

 26 بتاريخ   1003 عددها  يف  اأفريك 

تعليق  اأّن  اإىل  واأ�صري   ،1980 مار�ص 

�صدر  قد  بالتعليق  ال�ّصلطة  كّلفته  من 

 1014 عددها  يف  املجّلة  بنف�ص 

واأنا   ...1980 جوا¿   11 بتاريخ 

النّجار«  »الهادي  اإىل  هذا  مقايل  اأهدي 

يفي  اأن  قبل  الغادرة  املنّية  خطفته  الذي 

ـ اأّنه كان  بوعوده، واأذّكر ـ ملن ل يعلم ذلك 

من اأوائل تالميذ معهد حومة ال�ّصوق الذي 

لل�صهولة  قّر قرارهم على رف�ص الن�صياع 

وقال: »ل«، فّنا وم�صرحا وموقفا اجتماعّيا 

و�صيا�صّيا.

 ، tـ اليومي الّراهُن  ـ  يحا�صرك احلا�صُر 

ـ  ـ العتمة، فتهرب  ـ الّظلمُة  بn�ُص  nيداهمك الغ

تفّر اإىل املا�صي عّلك جتد فيه عرباـ  تعوي�صا 

ـ ن�صيانا... تتقهقر اإىل الوراءـ  اإىل الأعماق 

»حّنبعل«  وجه  في�صتقبلك  البدايات  اإىل  ـ 

لك  ويقول  حزينا  الب�صمة،  �صاخر  واجما، 

... ثّم  nدون لفظ: »فّكر مبا اأجنزُته و�صعبي

فّكر ملاذا مل نكمل الإجناز؟«...

بع�صا  فرتى  اأقرب  زمن  اإىل  تعود  ثّم 

قرب  بقواربهم  يجولون  اأجدادك  من 

»موري�صكا«  دون  يرت�صّ اإ�صبانيا  �صواطئ 

اخلالية  »املعمورة«  اإىل  ي�صتجلبونهم 

ليعّمروها، ويظهر لك وجها طارق ومو�صى 

الرببُر  لك  ويرتاءى  دمعهما،  يغالبان 

هزمه  ـ  املهزوم  خلدون  ابن  اإىل  ين�صتون 

امللك  هّمهم  طوائف  ملوك  ـ  جلدته  اأبناء 

ـ  املخالف  جللد  ي�صّخرونه  الّدين  و�صيفهم 

املغاير ـ غري امل�صطّف...

كوجوه  جربة  يف  وجوه  تطالعك  ثّم 

فيها  ُيعمل  ـ  اأبدا  البا�صمة  ـ  الوديعة  قاللة 

ال�ّصيف عند جامع الليم�ص يف اآجيم وغري 

القيادة...  مركز  وحلي  جامع  عن  بعيد 

ال  nترى دماء تكاد ل تقدر على اأن جتّف ُت�ص

با�صم املذهب الواحد ـ الأف�صل ـ الأ�صّح... 

ـ �ُصحقوا و»و�صطّية«  اأهلكوا  وترى �صيعة 

البالد  و�صط  �صبا�صب  اأوجاع  ولدته  الذي 

وخيبات  والّرياح  ال�صم�ص  ظلمتها  التي 

املنحوت  املريغني  واأحمد  احلاكمني، 

رغبة  من  ـ  اجلنوب  برمل  البحر  لقاء  من 

عروق  ت�صّبث  ومن  امل�صكرة  النعتاق 

الزيتون بفعل حتّوله اأخ�صر...

»ل  يقول:  كالهما  مرّكبان  �صوتاهما 

وطني  خدمة  يف  اأنا  ال�صيا�صة...  اأتقن 

فح�صب... وكّلي ا�صتعداد لأن اأ�صع نف�صي 

طاملا  كانت  اأّيا  حركة  اأّي  ت�صّرف  حتت 

للّطغيان..«...  مقاومتها  يف  اأخل�صتنْ 

وت فجاأة فال ت�صمع اإّل اأنفا�ص  ويخمد ال�صّ

اجلاّلد يدفعهما الواحد تلو الآخراإىل ذلك 

بامل�صفى:  احلب�ص  يلتقي  كان  حيث  الركن 

بني  ر�صا�صات  منها  نه�صت  ري�صة  الأّول 

عظيما  والّثاين  فل�صطني،  يف  �صهيون 

ُترهق عظمُة عنقه جاّلدnه وتفر�ص عليه اأن 

... يفعل فعله مّرتنينْ

اأُزيلت  ـ  زالت  بل  الأقليات  فقّلت  هيمنت 

نnها الن�صياُن... nف nوك

البا�صق  الّنخل  ذي  املوقع  ذلك  ومن 

»الّرواح«  ون�صمات  امل�صكّي  والعنب 

وجه  يطالعك  �صدغيان  يف  للعمر  املطيلة 

وهو  دمه  بها  يخ�صّ ب�صمُته  اجلندّي  ذلك 

كفّوهة  العميق  ـ  الوا�صع  قربه  اإىل  ينزل 

بل  م�صبول  اأو  مرتّجال  ل  عميق،  بئر 

»القايد«  ع�ص�ص  يحّييه  جواده،  ظهر  على 

الفرن�صي�ص احرتاما فهو مل يطق  وع�صكر 

طواعية  عن  اجلزيرة  مفاتيح  ت�صّلم  اأن 

فاندفع، اإّل اأّن القتل كان اأ�صرع من بارودته 

املغ�صو�صة...

الأديان  �صكنتها  اأرا�صي  عند  وهنالك 

فالزمتها الّلعنة ترى �صبابا يندفعون نحو 

ما  واأرا�صيهم  تزداد  اأعدادهم  ال�صهادة 

تنفّك تنح�صر...

ثّم تت�صارع امل�صاهد ـ تتداخل ـ تختلط 

�صراع  وترى  ترتّيُث  ـ  جتري  ـ  تتواتر  ـ 

عطّية  بن  املختار  وجه  ويطالعك  الإخوة، 

اإىل  تتناهى  ثّم  خذر،  بن  نديد  ال�صّ وعلى 

غرناطة  جبل  يف  بارود  اأ�صوات  �صمعك 

اأو  حزينة  �صعاب  بني  وهنالك  هنا  يطلق 

واإن  جمهولة  زالت  ل  جماهل  يف  اإعداما 

�صاق عليها خناق الّتاريخ...

وتفي�ص عليك من دهاليز حالكة القذارة 

ـ  عليه  بل  ـ  اآهات وجع وتقفز على وجهك 

على  التون�صي  ب�صلطة  التعذيب  خمالب 

وت الّتائق  التون�صي والتون�صّية قهرا لل�صّ

ـ  اإىل النعتاق ـ طمعا يف مكافاأة اأو ترقية 

بهتانا يّدعي احلر�ص على الوطن...

ودون اأن تدري اأ اأنت يف يقظة اأو يف 

لوحده  وهو  ب�صوته  كاّل  ت�صمعهما  منام 

لكن يف تداخل: عبد املجيد ال�صاكري ذاك 

Jeune Afrique - N° 1003 du 26 mars 1980
Au moment où la cour de sûreté de l’état 

à Tunis juge les auteurs de l’attaque contre 
Gafsa, nous avons jugé utile de publier les 
rélexions d’un détenu politique tunisien. Cette 
lettre de prison reflète les interrogations d’un 
courant tunisien qui mérite d’être entendu.

LE DILEMME
Je vis à l’heure de Gafsa. J’y pense beaucoup. Trop 

même. Ces douloureux évènements me tiennent et font 
irruption jusque dans mes rêves. Je suis convaaincu que 
je dois prendre position. Mais certaines choses me re-
tiennent de le faire.

Sur un plan tout à fait objectif, je suis convaincu que 
le régime de Kaddafi est l’instigateur de cela. Et que 
les tunisiens exécutants n’ont été que des marionnettes 
utilisées par ses services spéciaux. Et, comme je suis 
par principe, contre toute intervention étrangère (caté-
goriquement et sans m’arrêter sur des questions telles 
que: quel est le pays? comment l’-t-il fait? Au nom de 
quelle raison? etc...), je suis convaincu que je dois dé-
noncer l’intervention de Kaddafi. Mais je ne peux le 
faire sans dire ma réprobation du recours à l’aide fran-
çaise et américaine. Je crois qu’on ne résiste pas à un 
ennemi en recourant à l’aide d’un autre ennemi. Et je 
reste convaincu que notre peuple est capable à lui seul 
de contrer toute attaque d’où qu’elle vienne, si... on ne 
l’empêche pas de le faire.

Mais, d’autre part, si les choses me paraîssent 
claires quant à la nature des évènements de Gafsa et 
à l’existence réelle d’une ingérence, d’une agression 
de Kaddafi (même indirectement mais l’attaque ne 
pouvait-elle servir de paravent à une action de plus 
grande envergure, avortée pour une raison ou une 
autre?) et quant à la nécessité de ne pas recourir à la 
protection étrangère, j’ai beaucoup de scrupules quant 
à la condamnation de ceux qui ont attaqué Gafsa. Je 
parle des jeunes exécutants et pas des têtes pensantes, 
des recruteurs et consorts. En fait si je suis contre toute 
violence minoritaire (quand bien même elle se fait «au 
nom du peuple et pour lui»), voire même contre toute 
violence, je ne peux pas me résoudre à condamner ces 
jeunes Tunisiens, tout en condamnant leurs actes.

D’abord, je ne peux pas dire qu’ils sont des mer-
cenaires, des vendus et des traîtres. Je les vois plutôt 
victimes. Victimes des conditions politiques, économi-
ques et sociales que vit notre pays: pas de ravail, obli-
gation d’interrompre des études, obligation d’émigrer 
(en particulier en Libye, où ils deviennent particuliè-
rement vulnérables). Ce qui engendre le ressentiment 
contre le pouvoir, mais un ressentiment qui se mue en 
haine sourde, faute de moyens de s’exprimer librement, 

de s’organiser et réfléchir collectivement, de discuter. 
Et cette haine spontanée et primaire ne peut déboucher 
sur une conscience, sur la possibilité d’opter pour une 
transformation pacifique du pays: l’irruption le 26 jan-
vier 1978, de la violence de la part du pouvoir, l’effu-
sion de sang populaire ont fait penser à ces jeunes tu-
nisiens que seule la violence peut maintenant modifier 
les choses.

Au pouvoir de proclamer une amnistie générale
Aussi, quels que soient les agissements de ces hom-

mes, je trouve inhumain de les torturer, de les obliger 
non à se renier mais à se dénuder devant tout le monde 
alors qu’ils vivent une période terrible. Je trouve cruel 
de demander leur exécution. Je crois qu’il ne faut 
pas les tuer: cela ne ferait qu’aggraver les choses en 
créant d’autres gens haineux et aveuglés. Et puis, c’est 
contraire à toute éthique vraiment humanitaire de cou-
per la tête d’un homme quels que soient ses torts. Je 
trouve aussi intolérable de les condamner avant qu’ils 
passent en jugement et de les accabler.

Aussi, il me paraît malhonnête de ne pas dire la vé-
rité, toute la vérité à tout le peuple. Ne pas montrer les 
choses comme elles sont peut servir certains intérêts, 
mais ne peut aider à comprendre; cela affaiblit donc 
toute tentative sérieuse d’intéresser la population à l’af-
faire, de la mobiliser et de pouvoir riposter à d’éven-
tuelles nouvelles attaques.

Il faut faire la lumière sur l’agression à toutes ses 
étapes en se limitant à la juste vérité.

Je crois, enfin que tout appel à l’unité nationale doit 
passer d’abord par la nécessité de prendre les citoyens 
pour des citoyens à part entière, responsables et mûrs, 
de leur donner les moyens qui leur permettent d’agir li-
brement, mais surtout de réfléchir et d’analyser. Le pou-
voir ne doit pas imposer aux couches sociales et à l’op-
position de cesser leurs luttes, qui restent fondées, au 
nom de l’unité nationale et d’une certaine «révision des 
priorités», alors qu’il persiste , lui à nier sa responsabi-
lité dans la situation politique, sociale et économique 
qui a engendré de tels «égarements», et surtout à ne rien 
faire pour changer les choses et les orienter dans le sens 
d’une unité nationale véritable. S’il cherche cette unité, 
c’est à lui de faire preuve d’abord de bonne volonté et 
notamment de proclamer une amnistie générale pour en 
finir avec les répressions qui ont eu lieu jusqu’ici.

Mon dilemme: je dois dire ma condamnation de 
l’agression. Et en le faisant j’ai l’impression de couvrir 
le pouvoir comme si j’étais son complice, et dans la 
façon dont il présente les choses, et dans la façon qu’il 
a de traiter les prisonniers, et dans tout ce qu’il fait pour 
que notre pays soit ce qu’il est.

Sadok Ben M’Henni

IôـــــــWكرا�صتي احلنينةخا

عندما يلفظ �لعام �لدر��سي �أنفا�سة �لأخرية ويلقى �أبنائي بكر��ساتهم للمّرة �لأخرية 

يف خز�نتهم، �أتفّقد �أنا هذه �لكر��سات فاأجد �أّن عدد �ل�سفحات �ملكتوبة بكّل كّر��س ل 

يتجاوز �لثلثينْ �أو حّتى �لّن�سف يف بع�س �لأحيان. و�أت�ساءل يف حرية:ما م�سري بقّية 

�لتالميذ كّر��سات من نوع مائة/  �ملدّر�سون على  �لبي�ساء؟وملاذ� ي�سرتط  �ل�سفحات 

مائتان / ثالثمائة �سفحة؟؟!

كر��س  بكّل  �ملكتوبة  �ل�سفحات  بتمزيق  فاأقوم  �مل�سكل  لهذ�  حّل   عن  و�أبحث 

وحرقها و��ستعمال بقّية �لكر��س ككر��س م�سوّد�ت. ويزد�د عدد كر��س �مل�سوّد�ت من 

ت به خز�نتي �حلديدّية. وها نحن يف بد�ية �لعام �لدر��سي وها  �سنة �إىل �أخرى حّتى غ�سّ

�أّن �ل�سيناريو يتكّرر مّرة �أخرى: هات كر��س رقم مائة/ مائتان؟ ثالثمائة �سفحة! �ألي�س 

هذ� تبذير� �أّيها �ل�ّسادة �لأ�ساتذة! 

فرفقا بنا �أّيها �ملدّر�سون �لأفا�سل فلقد �أ�سبح ثمن بع�س �لكر��سات �لتي تطلبونها 

يتجاوز �ل�سبعة دنانري.

الب�ضري احلمزاوي ـ بنقردان

jhôj¡ا

حم�صن لهيذب

jhôj¡ا

áq«Jا«M äصاûjعاe

الإ‚از الّثوري

�لّنقد و�لنتقاد و�لكفر و�لعتقاد و�لتطّور و�لرتد�د، يجب  فيه   Ìيف زمن ك

على �لعاقل �أن ل ي�سقط يف �ل�سفر�وية و�لت�ساوؤم و�ل�سود�وّية، لريى �لأ�سياء كما 

كّل  و�عتبار  و�ملعهود،  �مل�سبقة  �لأحكام  جتاوز  يتطّلب  وهذ�  حقيقتها...  على  هي 

�سيء مولود، م�رشق وو�عد وم�سعود..

�لتلّوث  جتاوز�ت  ومر�قبة  للنظافة  �جلنوبّية   Åل�سو�ط� �أجوب  كالعادة  كنت 

و�لرت�ث و�لثقافة، عندما دعاين �أحد �مل�ستثمرين لزيارة م�رشوعه �ملندمج ومعاينة 

مكّوناته و�أن�سطته وت�سميماته... فكان ذلك كذلك... بي ع�رش�ت �لأبقار �لعمالقة 

�لعلف  من  غذ�ء  تتناول  كانت  �لتي  �للحوم  �سخمة  و�لعجول  و�لوّلدة  �حلاّلبة 

�لآخر  �جلانب  ومن   .. جانب  من  د�ئمة  بيطرّية  لرقابة  وتخ�سع  �ل�سليم  �لطبيعي 

لة و�مل�ستوردة من �خلارج وحولها  يرتع قطيع من �ملاعز و�لتيو�س �لأ�سيلة و�ملتاأ�سّ

جمموعات من �لبّط و�لّديك �لّرومي ومئات �لدجاج �ملحّلي �لذي ل يتناول �سوى 

�لعلف �لطبيعي... ومررنا بجانب م�سلï ب�سدد �لبناء لبيع �لدجاج �ملذبوح مبا�رشة 

للحرفاء وذبح �لعجول ح�سب �لطلب للمنا�سبات �لكربى مثل �لأعر��س وغريها.. ثّم 

�سا لتخزين �حلليب.. وهذ� مكان  دخلنا مكانا معّقما حللب �لأبقار ب�سفة �آلّية وخم�سّ

للعجول حديثة �لولدة حلمايتها ورعايتها.. وثّمة بقرة على و�سك �لو�سع مر�قبة 

عن بعد على �ل�سا�سة للتدّخل ودعوة �لبيطري للقيام بعملّية قي�رشّية �إن لزم �لأمر.. 

علما �أّن كّل �ل�سيعة تخ�سع للمر�قبة �للكرتونّية �لّد�ئمة..

�لطق�س  �أ�سا�س  على  للمكان  �ختياره  عن  يحّدثني  �مل�ستثمر  كان  �لأثناء  ويف 

�ملعتدل يف كّل �لف�سول وكيف �أّنه �عتمد على �لّله وعلى نف�سه ومل يرتّقب �لبنوك 

�أعانته علىهذ�  �لقت�سادّية  �لفتّية  بالغرفة  �أّن خربته  �لو�عدة، وكيف  ناديق  و�ل�سّ

معهد  وخا�سة  ي  و�ملخت�سّ �لبياطرة  من  فريق  مع  و�لتعاون  �مليد�ين  �لكت�ساح 

�ملناطق �لقاحلة �لذي مل يّدخر جهد� يف �لّدعم و�ملتابعة �لعلمّية و�لتجريبّية.. وذكر 

يل �أّن له تعاونا مثمر� مع موؤ�ّس�سات وجمعّيات �أجنبّية يف ميد�ن �لأجبان لأّنه رّكز 

�أحد ع�رش نوعا من  فعال معمال ع�رشّيا للغر�س وحتويل منتوجه من �حلليب �إىل 

�ملعمل  �أدخلني هذ�  �جلنب مبو��سفات عاملّية.. وكنت قد تذّوقت بع�سا منها عندما 

�ملعّقم و�حلديث... وبطبيعة �حلال �عتمد على �ل�رشوط �ل�سحّية �حلازمة و�ل�رشوط 

�لبيئّية �ملطلوبة بعدم ��ستعمال �لعلف �ملرّكب �أو �لكيميائيات �إىل درجة �أّن »�خلمرية« 

�لتي ي�ستعملها طبيعّية وتقليدّية..

�لأن�سطة  من  �سل�سلة  يف  عموديا  و�ملرت�كم  �ملتكامل  �مل�رشوع  هذ�  و�أمام  هنا 

 
ّ

�ملرت�بطة ع�سوّيا و�سناعّيا، وعلى �أ�سا�س هذ� �ملجهود �لفردي و�لتمويل �ل�سخ�سي

�لكامل  �لندماج  و�أمام  �مل�رشوع..  مر�حل  كّل  ملر�فقة  و�لفعلي  �ملبا�رش  و�حل�سور 

لهذ� �ملرّكب يف حميطه من مرحلة �لنتاج �إىل �لت�سنيع و�لتحويل �إىل �ل�ستهالك 

حّتى �لت�سدير.. و�عتبار� لتفّتح هذ� �مل�رشوع على �لبحث �لعلمي و�ملر�فقة �جلامعّية 

�لثورة  بعد  ملا  نوذجّيا  �إجناز�  �عتباره  �أحقية،  وبكّل  لنا،  ميكن  �لدولّية،  و�خلرب�ت 

ومثال ُيحتذى به لكّل من يريد �لإ�سافة بتوفري �ل�ّسغل و�لغذ�ء و�لÌوة و�لعملة 

عبة.. �ل�سّ

فهنيئا لهذ� �لإجناز �لثوري، يف زمن يهّدد بارتد�د مفاهيم �لثورة. 

?
Ÿ�HرUس�د

 اأبو لبابة

املرميي

فت�صمع  احلياة  اأّنها  وخا�صة  تعني  ما  تعني  ال�ّصعبي  املفهوم  يف  واخلبزة  اأ�صا�صّية،  ماّدة  اخلبز 

الواحد مّنا يقول: اأنا اأعمل لتوفري اخلبز لأولدي، اأو »اخلبزة مّرة« تدليال على �صعوبة احلياة و�صنك 

العي�ص، اأو ذاك يريد اأن يحرمني من خبزتي، اإىل غري ذلك من الأقوال التي توؤّكد اأهمّية اخلبز واخلبزة 

يف حياة املواطن وعي�صه، فهي مادة اأ�صا�صّية يجري وراءها املواطن ويعمل من اأجلها بل تراه ير�صى 

اأن حترمه من كّل �صيء اإّل اخلبزة قوام حياته واأ�صا�ص عي�صه فتجده يقف ل�صاعات يف طوابري للح�صول 

على ما يكفيه منها. بل اإّن »احلاكم« تراه يرتّدد كثريا يف زيادة �صعرها رغم ما يكّبده اخلبز من خ�صائر 

ل�صندوق التعوي�ص خوفا من رّدة فعل املواطن و�صبح ثورة اخلبز �صنة 84 ما زال ماثال للعيان.

ولئن يبقى ثمن اخلبزة معقول جّدا فاإّن جودتها يف جزيرة جربة تبقى حمّل نقا�ص. حّتى ميكن 

القول اإّن عدا خمبزة اأو خمبزتني توّفر خبزا طّيب املذاق فاإّن البقّية تنتج خبزا اإّما يوؤكل يف اإّبانه اأو 

لن يعود �صاحلا لال�صتهالك، ي�صبه البال�صتيك، اأّما امل�صاحات الكربى فتقّدم خبزا ياأتي معجونا جاهزا 

يف قوالب مثّلجة يتبّدى بعد طهيه كهربائّيا جّيد الّنكهة ولكّنه ينقلب رديئها اإذا ما احتفظ به ل�صاعات.

ففي  ال�صوؤال.  ماذا؟ هذا هو  اأو  ماء  م�صاألة  اأو  اأولّية  مادة  م�صاألة  اأو  »�صنعة«  م�صاألة  امل�صاألة  فهل 

اأّما عندنا يف  تون�ص العا�صمة جتد خبزا طّيب املذاق لذيذا كاملرّطبات الطازجة كامل �صاعات الّنهار، 

جربة فاإّما تقف يف الّطابور لقتناء حاجتك واإّل ما عليك اإّل البحث يف احلوانيت عن خبز ي�صبه اخلبز 

وما هو كذلك.

اأ�صحت  اأكرب وامنحونا خبزا ين�صينا مرارة احل�صول عليه، فلقد  رجاء يا خّبازينا ابذلوا جهدا 

اخلبزة مّرة فال تزيدوها مرارة. 

نا خبزا جّيدا؟ oابز ا ل توّفرPملا

اBراء ومواق∞

زهري بن بوعي�ص 

Êال�صهبا

خبري عديل يف البناء، 

خدمات اإدارّية وقانونّية، 

بيع و�ضراء عقارات

مقاولت بناء واأ�ضغال 

عمومّية

�صارع 13 اأوت ـ عدد 37

حومة ال�صوق ـ جربة

الهاتف: 318 573 98
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املهدي بن حمودة
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Öع qصûال øe äƒص�

ل ح�صانة ملن Œاوز القانون
وكثافة  جغرايف  امتداد  من  الأخرى،  املدن  ببع�س  باملقارنة  جربة،  به  تنعم  ما  رغم 

�ضكانية وثراء نوعي يف الأن�ضطة ومردودية اقت�ضادية وف�ضيف�ضاء ح�ضارية حت�ضد عليها، 

فاإنها تفتقر اىل ف�ضاءات ترفيهية عائلية ومناطق خ�ضراء تدعم املكا�ضب املعمارية والÌية 

التي تزخر بها اجلزيرة.

قد يظّن البع�س اأّن  توفري تلك الف�ضاءات هو من قبيل الرتف والرفاه لي�س اإّل، واأن 

املنطقة تتميز على العديد من مناطق اجلمهورية بتوّفر عديد الوحدات الفندقية واملقاهي 

الفاخرة التي تلّبي رغبة �ضكان ورواد جربة  وتوّفر لهم  الراحة  والرتويح عن النف�س ول 

حاجة لإحداث مناطق خ�ضراء وف�ضاءات ترفيه عائلية تليق مبنطقة ُت�ضّنف كاأول واأاأمن 

واأح�ضن  وجهة �ضياحية لتون�س ما قبل وما بعد الثورة. لكن من يتجّول يف جربة �ضيجد 

الإجابة على ذلك ودون اأقنعة اأو م�ضاحيق اأو حنني لزمن جميل كانت متثل فيه واحات 

النخيل ال�ضاطئية تاجا على راأ�س اجلزيرة العرو�س وتزينها اأ�ضجار الزيتون  املتناثرة يف 

كّل غابات وقرى جربة حتيط بها »طوابي« التني ال�ضوكي اأو »الهندي« وال�ضبار وتفوح من 

جنانها روائح التفاح اجلربي الذي اندثر ومل يبقn منه �ضوى الذكرى.

كّل هذا يحدث يف جربة والبع�س ي�ضعى اىل هتك واإف�ضاد خ�ضو�ضيات جزيرة طاملا 

ن�ضفت  واملت�ضلقني  الطامعني  لكّن  جمالها،  عن  ع�ضاقها  ودافع  ر�ضيدها  على  حافظت 

باأحالمهم وحولت يد املف�ضدين، زمن الف�ضاد النوفمربي، جربة اإىل بقرة حلوب اإىل اأن 

ا�ضتنفذت على الأخر.

اليوم وبعد �ضقو• الأقنعة وبداية �ضحوة ال�ضمري لدى البع�س للمحافظة على الأقل على 

م ببع�س ال�ضلوكيات  nما تبّقى، وبعدما خلنا اأّن زمن الف�ضاد وىّل واندثر دون رجعة  ُن�ضد

اأّن الثورة  لي�ضت رحيل  اأنهم مل يدركوا  اإما  واملمار�ضات من بع�س املت�ضلقني اجلدد الذين 

اأنهم  اأو  واملح�ضوبية،  والنتهازية  الف�ضاد  ما�ضي  مع  للقطع  ثقافة  هي  ما  بقدر  اأ�ضخا�س 

يتوهمون اأّن موقعهم  الآن قد ي�ضفع لهم ويعطيهم ح�ضانة لفعل ما يحلو لهم  دون رقيب 

ول ح�ضيب اأو هكذا قد يخّيل لهم.

اأن بع�س  نعلم  يقينا  ال�ضورة بو�ضوح ل بّد من تف�ضيل لهذا، وان كنا  وحتى تتجّلى 

املمار�ضات ياأتيها اأ�ضخا�س يف اخلفاء ولكن اأحببنا ام كرهنا حت�ضب على هياكلهم واملنظمات 

التي اإليها ينتمون حتى واإن كانت  تلك الهياكل غري عاملة بتلك املمار�ضة  ومناهجها غري 

�ضلوك اأفرادها. ومنطلق �ضورة احلال خمالفة واعتداء على منطقة خ�ضراء بقلب مدينة 

حومة ال�ضوق وحتديدا ب�ضارع عبد احلميد القا�ضي املال�ضقة للبنك الفالحي من قبل جهة 

توّلت هدم ال�ضياê املحيط بتلك احلديقة ال�ضغرية والراجعة بامللك لالحتاد العام التون�ضي 

لل�ضغل حماولة اإقامة بناء Œاري يف خمالفة وا�ضحة لكّل القوانني والرتاتيب العمرانية، 

يف  املخالف  هذا  يزيد  حتى  اخل�ضراء  املناطق  �ضّح  ال�ضوق  حومة  مدينة  يكفي  ل  وكاأنه 

.Ìتعميق جرح املدينة اأك

 رغم اأن املخالف يقوم بالأ�ضغال حتت جنح الظالم، فاّن بلدية حومة ال�ضوق م�ضكورة 

وتوّلت   2012  /10/01 بتاريخ  ذلك  وكان  املنا�ضب،  الوقت  يف  وتدّخلت  �ضارعت 

حترير معاينة خمالفة يف ذلك، واأ�ضدرت بذات التاريخ قرار اإيقاف اأ�ضغال �ضّد من يت�ضرّت 

بالليل ويقوم بانتهاك الرتاتيب والقوانني يف اعتداء �ضارخ على منطقة خ�ضراء، وكذلك 

اإنها  بل  بذلك  البلدية   pتكتف ومل  فيه،  املرّخ�س  غري  البناء  على  املجاور  البنك  اعرت�س 

والبناءات  الحداثات  كل  يف  بالهدم  قرارا   2012/10/05 بتاريخ  اأي�ضا  اأ�ضدرت 

الأطراف حر�ضا و�ضعيا   Ìاأك اأن يكون  الذي كان يفرت�س  نفقة وم�ضوؤولية �ضاحبها  على 

اإنه الحتاد  الف�ضاد،  بالقطع مع  نادت  التي  للثورة  اأن كان حم�ضنة  بعد  القانون  لحرتام 

الوثائق هو  ال�ضوق جربة.)ح�ضب  املحلي بحومة  لل�ضغل ممثال يف مكتبه  التون�ضي  العام 

�ضاحب الأ�ضغال، ورمبا يف الواقع جهة اخرى غري معلومة اأو �ضخ�س متخّف وراء يافطة 

احتاد ال�ضغل(.

مل تقف البلدية عند ذلك بل تولت بتاريخ 05 اكتوبر توجيه مرا�ضلة اإىل ال�ضيد وايل 

لل�ضغل«  التون�ضي  العام  الحتاد  با�ضم  بناء  رخ�ضة  ملف  و�ضعية  »حول  مو�ضوعها  مدنني 

بناء حمل Œاري  تقّدم مبلف ق�ضد احل�ضول على رخ�ضة  الأخري  اأن هذا  فيها  وقد جاء 

البلدية لرخ�س  الفنية  اللجنة  امللف على  القا�ضي  ومّت عر�س  ومكتب ب�ضارع عبد احلميد 

احتاد  اأن  املرا�ضلة  بذات  البلدية  وبّينت  رف�ضه،  ووقع   2011/12/20 بتاريخ  البناء 

ت�ضويغه  مّت  بنكي  حمل  بناء  رخ�ضة  على   2006/08/07 بتاريخ  حت�ضل  قد  ال�ضغل 

حديقة  وجود  يت�ضّمن  الرخ�ضة  لتلك  عليه  امل�ضادق  »املثال  واأن  الفالحي  الوطني  للبنك 

بنف�س املكان املزمع بناوؤه حاليا كمحل Œاري ومكتب«، واأبرزت البلدية جملة املخالفات 

والعيوب والنقائ�س الأخرى يف امللف ومنها عدم التن�ضي�س بالأمثلة على نوعية ال�ضتغالل 

لكامل  وŒ�ضيمها  الكايف  بالعدد  لل�ضيارات  ماأوى  توفري  وعدم  والعلوي  الأر�ضي  للطابق 

البناية، كما توىّل احتاد ال�ضغل تقدË ملف ت�ضحيحي ُعر�س على اللجنة الفنية مرة اأخرى 

الأ�ضغال  ووا�ضل  اجلميع  حتّدى  اأنه  غري  ‹ّددا،  رف�ضه  ومت   2012/02/14 بتاريخ 

دون ترخي�س.

نعم �ضاحب الأ�ضغال غريالقانونية والتجاوزات التي عاينتها بلدية حومة ال�ضوق جربة 

ال�ضغل بجربة،  اأ�ضغال وهدم هو املكتب املحلي لحتاد  اإيقاف   rواأ�ضدرت يف حّقها قراري

ول�ضنا ندري هل اأن النقابيني ال�ضرفاء ير�ضون مبثل تلك املمار�ضات مهما كان م�ضدرها? ل 

اأXن ذلك، بل اإّن امل�ضّرف يف الأمر اأّن اأحد الأخوة النقابيني هو من مّكننا من ن�ضخة كاملة 

من امللف املتكون من القرارات املذكورة مع مرا�ضلة من بلدية حومة ال�ضوق اىل ال�ضيد وايل 

اأي�ضا اإىل املركزية النقابية طالبا منها  اإر�ضال امللف  اأي�ضا من توىّل  مدنني للتدخل، وهو 

اإىل  التي ل ت�ضّرف الحتاد كمنظمة وطنية ت�ضعى  التدخل واإيقاف مثل هذه التجاوزات 

ال�ضلم الجتماعي وتطبيق القانون والقطع مع الف�ضاد وتت�ضّدى له بكّل الو�ضائل الن�ضالية 

امل�ضروعة، واإّننا على يقني باأّن ما ح�ضل ل عالقة له باملنظمة النقابية وبهياكل الحتاد واإمنا 

هي ممار�ضات فردية ل بّد من فتح حتقيق فيها ويف من يقف وراءها ومن تقدم مبطلب 

رخ�ضة البناء ومن اأعد الأمثلة ومن تقّدم بامللف الت�ضحيحي، وهل اأن العملية تخفي ف�ضادا  

ل�ضخ�س اأو ‹موعة ت�ضعى اإىل حتقيق منافع ومكا�ضب  على ح�ضاب  ن�ضالت النقابيني  

و�ضمعة الحتاد  وتوفري  الغطاء واحلماية حتت قبعة العمل النقابي وبا�ضم احتاد ال�ضغل? 

ملا  القانونية  امل�ضوؤولية   يثبت تورطه وتالعبه مبكانة الحتاد كامل  بد من حتميل من  ول 

متثله  تلك املمار�ضة  امل�ضينة الرعناء من م�ّس ب�ضمعة ودور الحتاد العام التون�ضي لل�ضغل 

لدى الوطنيني، فال ح�ضانة ملن تالعب وŒاوز القانون، اأما اإذا كان الأمر بعلم وتزكية وقرار 

من الهياكل النقابية فهي الطامة الكربى وعندها على النقابيني ال�ضرفاء اأن يدافعوا عن 

منظمتهم من الفا�ضدين وعلينا حماية ثورتنا منهم اي�ضا.

عا�ضت الثورة،  املجد لل�ضهداء، عا�ضت تون�س

يقول �ملتنبي: 

عيد باأية حال عدت يا عيـــد      مبا م�سى �أم لأمر فيك جتديد؟

و مبنا�سبة �لعودة �ملدر�سية �أقول:

يا عودة مدر�سية طاملا ميمونـــــة �نتظرناك     

فهل �أنت كذلك �أم �أ�سحت متعÌّة خطـاك؟

�أّمـا �أطـفـــــال �لـّريف فالـبـيـــد�ء دونـهــم         

بعد �مل�سافــة �أ�سناهـم و�ملـ�ســـي �أرهـقهـم 

وكذ� مرّبوهــم �أ�سحى حالهــــــم يرثى له          

�مل�سكن منعدم وبعد �مل�سافات  �أنهـكهــــم 

كÌت عليهم مــــــو�د �لتدري�س و�لكـتـب         

حار �لّدليل و�حلـــــال �أّن �لتكوين حمت�سـم

فهـل ل�سوء هـــــــذه �حلال مـن مـ�سلــــح؟           

�أم فات �لأو�ن وقد هرمت فعــدت ل �أفهم؟      

 �أمام ما تطلعنا عليه �ل�سحف �ليومية و�لأ�سبوعية من نقائ�س، فاإيّن �أكاد �أجزم �أّن 

ة باملناطق �لّريفية ـ ما فتئت تزد�د �سوء� من  �أمور �لرتبية بكامل تر�ب �جلمهورية ـ وخا�سّ

�أخرى نتيجة عو�مل بات �جلميع م�سوؤول عنها بدء� بوز�رة �لإ�رش�ف ومرور�  �إىل  �سنة 

ة �لعائلة �لأّم لتكون  ب�سيا�سات �حلكومات �ملتعاقبة  و�سول �إىل �ملجتمع ككل وبخا�سّ

عودة مل ن�سهد لها مثيال على جميع �لأ�سعدة وبكّل �ملقايي�س.

�أ�سحت يف نهاية كّل �سنة در��سية  �لتعليم �لبتد�ئي بها  باإد�رة  �لوز�رة فكاأيّن  �أّما 

تدخل يف عطلة فال ت�ستفيق من �سباتها �إّل مع بدء �سنة در��سية جديدة ليرتّتب عن ذلك 

ما ن�سهده �ليوم من نقائ�س على جميع �مل�ستويات:

يفية فاأ�سحت  يانة خالل �لعطلة �ل�سّ  1(  مد�ر�س تعّذر فتحها لأنها مل ُتتعّهد بال�سّ

قاعاتها وجمموعاتها �ل�سّحية غري �ساحلة لال�ستعمال، بل لقد عمد �لبع�س �إىل �رشقة 

رف�سو�  �أن  �إّل  �لأولياء  من  كان  فما  �لتك�سري،  �أو  �خللع  باعتماد  �سو�ء  بع�س جتهيز�تها 

�لتحاق �أبنائهم بها يف مثل تلك �لظروف دون �لتفكري يف �مل�ساعدة على �إ�سالحها  ملقي 

ذلك على كاهل وز�رة �لإ�رش�ف و�ل�سلط �جلهوّية.

2(  مد�ر�س ت�سكو نق�سا يف �لإطار �لرتبوي بكّل جهات �لبالد.
3(  هذه �لنقائ�س �سملت �أي�سا �لّتعليم �لثانوي و�لإعد�دي.           

   

يفية     �أنا ل �أفهم كيف ل تغتنم �لوز�رة و�مل�سوؤولون  �ملحّليون  فر�سة �لعطلة �ل�سّ

لإ�سالح ما يجب �إ�سالحه، وكيف تخلد �لإد�ر�ت �جلهوية �ملنت�رشة بكّل �لوليات للر�حة 

�سيفا قبل �إعد�د �لعّدة لل�ّسنة �ملقبلة بت�سمية �إطار �لتدري�س خالل �سهر جويلية �أو �أوت 

وي�ستعّد  �لدر��سية  �ل�سنة  مفتتح  يف  بها  �سيعمل  �لتي  �ملوؤ�ّس�سة  مرّب  كّل  يعلم  حّتى 

يبقى  كيف  ثم  مركزه.  على  حافظ  �أو  نقلته  متّت  �سو�ء  �ل�ستعد�د  يكون  ما  كاأح�سن 

�لغيورون من �لأولياء و�ملتنّفذون  �ملحّليون مكتويّف �لأيدي وهم يالحظون تدهور �لبنية 

حالة  هي يف  مد�ر�س  �إىل  �أبنائهم  عودة  عند  غ�سبا  ي�ست�سيطون  ثم  ملد�ر�سهم  �لتحتية 

�أّن  متنا�سي  غريه  عاتق  على  ويلقيها  �مل�سوؤولية  من  ى  يتف�سّ �جلميع  بات  وقد  مزرية 

�س ثلث  �مل�سوؤولية م�سرتكة و�أّن »حمل �جلماعة ري�س« فيما هم يعلمون �أّن �لدولة تخ�سّ

�لتو�كل  عقلية  ولكن  كان«،  مّما  �أح�سن  �لإمكان  »لي�س يف  و�أنه  �لرتبية  لقطاع  �مليز�نية 

ي من �مل�سوؤولية باتا مع �لأ�سف �لقا�سم �مل�سرتك. ول يظّ �أحد �أّنني �أد�فع عن  و�لتف�سّ

�لدولة، ولكن ل بّد من �لتذكري باأّن ن�رش �ملد�ر�س و�ملعاهد بجميع �أنحاء �لبالد كان ول 

يز�ل  �رشورة  وو�جبا لتحقيق �لتمدر�س لكّل �أبناء تون�س. �أّما �ليوم وقد �أ�سبح و�سع 

جّلها  و�أ�سحى  باهظة  نفقات  �إ�سالحها  ويتطّلب  مزريا  �لّريفية  �ملد�ر�س  من  �لعديد 

يرف�سون  �ملعّلمون  وبات  �لنزوح  �أو  �لن�سل  جّر�ء حتديد  فرق  ذ�ت  �أق�سام  على  يحتوي 

�لعمل بها لأ�سباب متعّددة منها  �سعف تكوينهم و�سعوبة �لعمل بها لقّلة �لو�سائل �أو 

لنعد�مها يف حي ي�ستكي زمالوؤهم باملدن 

بال�ساعات  �لعمل  ويرف�سون  �لكتظاظ 

�لز�ئدة لأ�سباب يطول �رشحها، فال �أملك 

�أذّكر باأّن زمن �لت�سحيات قد وىّل  �إّل �أن 

و�أّن معّلم �أو�أ�ستاذ �ليوم قد �أ�سحى مدّلال 

�ملطالب  �ل�ّساعات  عدد  �نفّك  ما  حيث 

 
ّ

معّلمي
ّ
�أن  عنه  وغاب  تناق�س  يف  بها 

كان   �ل�ّسبعينات  وحّتى  �خلم�سينات 

مطالبا بثالثي �ساعة وي�ستحي �أن يرف�س 

�لعمل خم�س �ساعات ز�ئدة متى �قت�سى 

كاأين  وهنا  ذلك.  �لبيد�غوجي  �لتنظيم 

نحن  �أين  قائال:  �أذين  يف  يهم�س  باأحدهم 

من هذه �لت�سحيات وقد قر�أ مثلي باإحدى 
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�ساعة دخلت يف م�ساّدة كالمية مع مدير 

�ملعهد لأنه برمج لها �ساعة تدري�س ع�سية 

من  جّد�  قريبا  ت�سكن  وهي  �جلمعة  يوم 

�ملعهد«.

ي�ساأل  �أن  ل�سائل  كّله  هذ�  بعد 

باملد�ر�س  �لنقائ�س  تاليف  يكون  كيف 

وحت�سي �لعمل بها �أيا كان موقعها ريفية 

�أوح�رشية:؟

هنا �أر�ين مدفوعا لتكر�ر دعو�تي يف 

�أكÌ من منا�سبة و�لإحلاح فيها على:

�ملعّلمي  تر�سيح  دور  بعث  �إعادة   )1
�إّل  �لتدري�س  ميتهن  ل  حتى  و�لأ�ساتذة 

لأطفالنا  فن�سمن  لذلك  تكوينهم  مّت  من 

�أ�ساليب  يعتمد  متينا  تكوينا  و�سبابنا 

وبيد�غوجيا  �لرتبوي  �لنف�س  علم  قو�مها 

�ملو�د جلني �لنتائج �لتي نرنو لها.  

�أثناء  منهم  �ملتخّرجي  ت�سمية   )2
�لعطلة �ل�سيفية كما كان معمول به من 

ومعاهدنا  مد�ر�سنا  ت�سقط  ل  حتى  قبل 

�إطارها  يف  �لنق�س  جّر�ء  �لفو�سى  يف 

لن�سف  �لدرو�س  من  �لتالميذ  ويحرم 

.Ìسهر و�أك�

�ملد�ر�س  بع�س  عن  �ل�ستغناء   )3
�أخرى  باإ�سالح  و�لكتفاء  �لفرق  ذ�ت 

�أو  مدر�ستي  تالميذ  ب�سّم  و�ملبادرة 

�لفرق  على  للق�ساء  و�حدة  يف  ثالثة 

يفرت�س  كان  �لتي  �لعتماد�ت  و�رشف 

�رشفها لإ�سالح �لتي مت �ل�ستغناء عنها 

يف توفري �لبنية �لتحتية من  طرق معّبدة 

حافالت  وتوفري  لل�رّشب  �سالح  وماء 

 Les  cars de( جّمانا  �لتالميذ  تنقل 

هو  ما  غر�ر  على   )ramassage
معمول به يف �لدول �ملتقّدمة. 

للمعّلمي  �ل�ّسكن  4(  �رشورة توفري 
للقيام بو�جباتهم يف ظروف م�ساعدة على 

�أ�سحت  �لتي  �لرتبوية  �ملنظومة  �إ�سالح 

وهذ�  م�سى  وقت  �أّي  من   Ìأك� متاأّكدة 

�لفاعلة  �لعنا�رش  كّل  ت�سحيات  يتطّلب 

يف �مليد�ن �لرتبوي.

�أملي �أن يقف �جلميع وقفة تاأّمل حازمة 

ليحا�سب نف�سه قبل حما�سبة غريه ويعمل 

�لّذ�ت لي�ساهم يف 
ّ
على تطهريها من حب 

�لذي  �لتح�ّسن  �إىل  �لرتبوية  �مل�سرية  دفع 

ين�سده �جلميع.  وعلى قدر �أهل �لعزم تاأتي 

�لعز�ئم.       
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فرع  ـ  لتون�ص  العربي  بالبنك  املوّظف  الدنقري  ديق كرمي  الأخ وال�صّ فرا�ص  ازدان 

جربة ـ حومة ال�ّصوق، وحرمه ال�صّيدة اأني�صة )املنو�صي( مبولود اآية يف اجلمال جاء 

بعد لأي وطويل انتظار ليوؤن�ص اأخته الأّمورة اأماين وذلك يوم اخلام�ص من اأكتوبر 

الأ�صماء: من  له  اختارا   2012
حممد عزيز

لالأبوينْن  تهانيها  باأجمل  تتقّدم  اأن  »اجلزيرة«  جريدة  ي�صعد  املنا�صبة  وبهذه 

والّرفاه  العمر وال�صّحة  العّز وطول  الأماين بحياة  باأف�صل  ال�صعيدين وملحّمد عزيز 

يف ظّل اأبويه الأكرمني.

بقلم

èيQاأبو اأ

بقلم

ºال≥ي èاأري
�لنا�س«  »على  لفظ  ��ستعمال  و 

فيه تكليف لكن  يف غري تعجيز، و هو 

دليل على �أّن علّو مقام �لعبادة يتجّلى 

و�لإ�ستطاعة  م�سّقة،  من  ينوبها  مبا 

لكّل  �إذ  ولمنتهية،  �لأبو�ب  م�رشعة 

و�سبل  عو�ئقها  وجهة  وكّل  زمان 

تذليلها، فالعبادة هي مناف�سة لتحقيق 

�ملعايل كما قال جل �ساأنه »ويف ذلك 

فليتناف�س �ملتناف�سون«.

كفر«،  »ومن  تعاىل  قوله  �أما 

�لبتة تكفري من قدر  فالكفر ل يعني 

 ïعلى �حلج و مل يقم به، و�إّنا هو توبي

وحتذير باأّن ترك �حلّج مع �ملقدرة عليه 

فيه �سّح طاعة و�متثال، وبعبارة �أخرى 

�لرت�خي  هو  هنا  بالكفر  �ملر�د  فاإّن 

و�لتقاع�س وهو �سيء مذموم، على �أّن 

ذلك ل ينق�س من �لله �سيئا »فاإن �لله 

غني عن �لعاملي«.

�أّن  �إىل  ن�سري  �أن  �لنهاية  يف  بقي 

�حلج هو دعوة ربانية يوجهها �لله جّل 

بقدومهم  يحتفي  و  عباده  �إىل  نه  �ساأ 

ومغيظ  مالئكته  بهم  مباهيا  �إليه 

من  �ملخل�سي  �أّن  يريه  حي  �بلي�س 

عباده ل �سلطان له عليهم، و�حلج هو 

�لنا�س  فيه  يتعاىل  �أن  يجب  ملتقى 

وكر�هيتهم  �أحقادهم  و  �سغائنهم  عن 

و�ستى خالفاتهم وعن كّل ما يفرقهم 

�لقيام  �أيام  مع �لإلتز�م بذلك ل خالل 

�أن  يجب  �إنا  و  فح�سب  �حلج  مبنا�سك 

يف  ومنو�ل  منهجا  �لقيم  هذه  ُتتخذ 

�ستى جمالت �حلياة.

و�سع  بيت  �أول  »�إّن  تعاىل  يقول 

وهدى  مباركا  ببكة  للذي  للنا�س 

�بر�هيم  بّينات مقام  �آيات  للعاملي فيه 

و من دخله كان �آمنا ولله على �لنا�س 

�سبيال  �إليه  ��ستطاع  من  �لبيت  حّج 

ومن كفر فاإّن �لله غني عن �لعاملي«) 

�آل  �سورة  من   97  ،  96 �لالآيتان 

عمر�ن(.

�إن �ملتاأمل لالآيتي �لكرميتي يلحظ 

�لبيت  هذ�  �أّن  �سك  �أدنى  دون  من 

»ُو�سع« يف دللة و��سحة �أّن و��سعه 

هو �لنبي �بر�هيم عليه �ل�سالم ولي�س 

ذهن  �إىل  يتبادر  كما  �ساأنه  جّل  �لله 

�لعديد مّنا من خالل �لت�سمية �ملتعارفة 

�سائع،  خطاأ  وهو  �حلر�م«،  �لله  »بيت 

فالأ�سّح هو قولنا »�لبيت �حلر�م« لأّن 

�لتدقيق �للغوي يف �مل�سطلح �ملتادول 

بيتا كاأنه ي�ستقّر فيه و هو  يجعل لله 

مّما ل ي�ستقيم منطقا ول عقيدة. قلت 

�سيدنا  هو  �حلر�م  للبيت  �لو��سع  �إّن 

لقوله  م�سد�قا  �ل�سالم  عليه  �بر�هيم 

جّل من قائل » و�إذ يرفع �بر�هيم �لقو�عد 

من �لبيت و�إ�سماعيل ربنا تقّبل مّنا �إنك 

�أنت �ل�سميع �لعليم« )�لبقرة 127(.

ن�ست�سف من خالل هذه �لآية ف�سال 

�بر�هيم  و�سع  من  �لبيت  هذ�  �أّن  عن 

كان  فاإّنه  �ل�سالم،  عليهما  و�إ�سماعيل 

عند  �لدعاء  كان  ولذلك  �لله،  من  قربة 

رفع �لأ�س�س و ترّجي �لر�سى. وبالعودة 

�إىل �لآية 96 من �سورة �آل عمر�ن نلحظ 

»للنا�س«،  م�سطلح  ��ستعمل  �لقر�آن  �أّن 

�أّن �حلج  �آنئذ  �لرحمة فنتبي  و�لالم تفيد 

ول  �سّدة  ولي�س  ولطف  ورحمة  نعمة 

بالربكات  �لرحمة  �لله  �أتبع  ثم  باأ�س، 

على  يدل  مما  �لآية  نف�س  يف  و�لهد�ية 

�لتناحر  ل  و�لتاآزر  �لتاآخي  �رشورة 

و�لفرقة بي �مل�سلمي.

جيد  تاأمل  ويف  �أخرى  ناحية  ومن 

�أن  جند  عمر�ن  �آل  �سورة  من   97 لالآية 

�لقر�آن ي�ستعمل م�سطلح »على �لنا�س« 

يف قوله »ولله على �لنا�س حج �لبيت من 

��ستطاع �إليه �سبيال«.

الكعبة ال�ضريفة: اأول بيت ُو�ضع للنا�س
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مطلب غلق م�صّب قاّللة الآن وهنا ف�صتجد 

نف�صها اأمام عوي�ص اإ�صكالية غلق م�صّبات 

اأخرى يف مناطق متعّددة من البالد ي�صكو 

اأهايل  منه  ي�صكو  ما  نف�ص  من  اأهاليها 

الإقناع  اإىل  جهد  بكّل  �صعت  لذلك  قاّللة، 

اأّنها  ب�صرورة احل�صول على مهلة موؤّكدة 

ر�صمّية من اأعلى �صلطة يف البالد ل نكو�ص 

اإن�صاء  يتخّللها  فيها،  تراجع  ول  عليها 

ومعاجلة  ر�صكلة  لتثمني  منوذجّية  وحدة 

مواطن  توّفر  علمّية  بطريقة  الّنفايات 

النفايات  هذه  تاأثريات  من  وحتّد  �صغل 

على املنظومة البيئّية باجلزيرة ]علما اأّن 

مثل هذه الوحدة النموذجّية التي حتّدثت 

عنها ال�صّيدة الوزيرة ل ميكنها اأن تثمر اأو 

تنجح يف حميط ل يوّفر اأكرث من مائة طّن 

ذلك  اأكرث من  يومّيا ويلزمها  النفايات  من 

بكثري ـ )املحّرر([.

ولكن... قد اأ�صمعت لو ناديت حّيا...

فماذا تبّقى اإذن؟

جميع  ا�صُتنفذت  اأن  بعد  يتبّق  مل 

اإّل  وال�صرت�صاء  ال�صتجداء  حماولت 

املرور اإىل... الإغراء.

العمومّية  اجلماعات  عام  مدير  ال�صّيد 

ليقول  تدّخل  الداخلّية  بوزارة  املحلّية 

اإمكانيات  حمدودّية  تعلم  الوزارة  اإّن 

قادرة  غري  يجعلها  ما  اآجيم  ـ  جربة  بلدّية 

والعناية  الّنظافة  مبتطّلبات  اليفاء  على 

باملحيط، لذلك، وبعك�ص ما هو معمول به 

اأن  الوزارة  قّررت  الأخرى  البلديات  مع 

متنح قرو�صا للبلدّية متّكنها من اقتناء ما 

اإ�صهام  يتعّدى  ل  اأن  على  اآليات  من  يكفي 

القيام  عن  ف�صال  باملائة،   10 البلدّية 

تتمّكن  حّتى  املعّطبة  الآليات  باإ�صالح 

البلدّية من القيام بدورها يف املجال. 

وهنا جاءت الإجابة من اأحد احلا�صرين 

يف اأطراف القاعة: »ما حاجتنا�ص!«

فلقد  هنا،  الجتماع  غادرت  �صخ�صيا 

اّت�صح يل اأّن احلوار مل يعد �صوى م�صيعة 

مبطلبهم  متم�ّصكون  الأهايل  واأّن  للوقت، 

واأّن  وفورا  وهنا  الآن  امل�صّب  غلق  يف 

من  باأّي  اإقناعهم  حماولة  من  جدوى  ل 

احللول الأخرى. 

اإمّنا خرجت مبالحظتنينْ اأو اأكرث:

الرتّدد  اأو  اأّن حاجز اخلوف  الأوىل:  ـ 

اأو  باملوقف  الإف�صاح  من  التوّج�ص  اأو 

الّراأى مل يعد موجودا لدى املواطن، فلقد 

حديث  الوزراء  مع  احلا�صرون  حتّدث 

يف  كانوا  الوزراء  لعّل  بل  ل،  للنّد.  النّد 

املوقف الأ�صعف فراأيتهم يلتم�صون تفّهما 

اأن  وبعد  عليه.  احل�صول  على  يقدروا  مل 

كان الوزير ـ يف عهد م�صى ووىّل ـ يتحّدث 

املواطن  هذا  اأ�صحى  ي�صتمع،  واملواطن 

يفتّك الكلمة من الوزير اإن لزم الأمر. 

بالإمكان  ـ  براأيي  ـ  كان  اأّنه  الثانية:  ـ 

لل�ّصادة  فتقديرا  و�صط.  بحّل  اخلروج 

ومن  ـ  جاوؤوا  وقد  لهم  واحرتاما  الوزراء 

مهلة  يلتم�صون  ـ  عليا  اإطارات  من  معهم 

اأن مننحهم اإّياها على اأن ل متتّد ل�صنة اأو 

اأكرث واإمّنا ل�صّتة اأ�صهر على اأق�صى تقدير، 

يف  فنقول لهم: لكم من هنا اإىل ما قبل ال�صّ

القادم ـ �صهر جوان اأو ماي ـ لتجدوا حاّل، 

بعدها ل لوم علينا اإن نحن »وّلعناها« من 

ويعرفون  كرم،  اأهل  جربة  فاأهل  جديد. 

باخلاطر،  الأخذ  معنى  غريهم  من  اأكرث 

ال�ّصادة  بخاطر  الأخد  بالإمكان  وكان 

الوزراء ومنح حكومتهم مهلة لإيجاد حّل 

لو�صعّية �صعبة.

يح�ّص  ما  »اأّن  اأعرف  واأنا  هذا  اأقول 

اجلمرة كان الّلي عاف�ص عليها«.

الكّلي  الغياب  هي  الّثالثة  واملالحظة  ـ 

للجهاز الأمني يف منطقة قاللة. مل اأر عون 

يف  ول  الجتماع  مقّر  يف  ل  واحد  اأمن 

اجلي�ص  اإّل  قاللة،  �صوق  يف  ول  حميطه 

على  ووقفوا  الجتماع  جنوده  اأّمن  الذي 

انعقاده،  مقّر  حول  املرور  حركة  تنظيم 

قاّللة  اإىل  يعد  مل  الأمن  اأّن  ينبئ  ما  وهو 

بعد الأحداث الّدامية التي �صهدتها املنطقة 

هل  وال�صوؤال:  اأكتوبر.   6 ال�ّصبت  ع�صّية 

ميكن ملنطقة �صياحّية كقاّللة اأن تبقى خارج 

احلماية الأمنّية؟ ويوم يعود اجلي�ص اإىل 

الأرواح  �صيحمي  من  ـ  عاد  اإن  ـ  ثكناته 

رورّي اأن جتري  واملمتلكات؟ لذلك من ال�صّ

عملّية م�صاحلة بني الأهايل والأمن وطّي 

على  بناء  امل�صتقبل  اإىل  والّنظر  فحة  ال�صّ

الحرتام  اأ�صا�ص  على  تقوم  جديدة  عالقة 

ومواطنني  جمهورّي  اأمن  بني  املتبادل 

كاملي احلقوق والواجبات.
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تكاد ما بني الأهايل واحلكومة، فلقد اأُمهلت 

الدوائر امل�صوؤولة �صّتة اأ�صهر بعد اأن كانت 

امل�صب  بغلق  املا�صي  اأفريل  يف  وعدت 

اأّنها  ها  ثّم  املنق�صي،  �صبتمرب  بداية  يف 

يزيد  مبا  اأخرى  مهلة  لتطلب  اليوم  تاأتي 

بهذا  ذرعا  الأهايل  ي�صيق  فيما  �صنة،  عن 

امل�صّب الذي ُزرع بني ظهرانيهم دون اإذنهم 

الأو�صاخ  الأمّرين من  وظّلوا معه يعانون 

املتنّقلة  واجلراثيم  الكريهة  والروائح 

ما حرم عنهم  براأ�صها  التي تطّل  والأوباء 

يبُد  لذلك مل  الهادئ.  النقّي والّنوم  الهواء 

خطب  ل�صماع  ا�صتعداد  اأّي  التدّخالت  من 

رّنانة ل تف�صي اإىل نتيجة فورّية.

بالولية  اأّن  اإىل  اأ�صار  املتدّخلني  اأحد 

ميكن  بوحامد  مبنطقة  م�صرتكا  م�صّبا 

اإىل  تنتمي  جربة  فجزيرة  اإليه،  الّلجوء 

هذا  ت�صتغّل  اأن  حّقها  ومن  مدنني،  ولية 

اللهّم  الولية  بلديات  من  كغريها  امل�صّب 

ـ وهم  اأن يرف�ص اأولد منطقة بوحامد  اإّل 

يرف�صون ـ ذلك  بدعوى اأّنهم ل يقبلون باأن 

وت�صاءل  هناك،  مزابلهم  »اجلرابة«  يرمي 

اإن كانت فوا�صل اأهل جربة مرفو�ص رميها 

هوؤلء  فاإّن  جهوي،  قانويّن  م�صّب  يف 

بدورهم عليهم اأن يرف�صوا اأن يعمل هوؤلء 

يف  بخرياتها  ي�صتفيدوا  اأن  اأو  جربة  يف 

و�صّتى  والّنقل  والتجارة  وال�صكن  ال�صغل 

ملّحا:  ال�صوؤال  ي�صبح  هنا  لأّن  املعامالت، 

مدنني  ولية  اإىل  تنتمي  جربة  كانت  اإذا 

حرمت  واإذا  الولية،  على  حقوقا  لها  فاإّن 

اأن  اإّل  الدولة  على  فما  احلقوق  هذه  من 

متنح جربة �صفة الولية وحينها �صتعرف 

جربة كيف تت�صّرف يف نفاياتها. هذا دون 

الإ�صهاب يف ذكر ما اأ�صار اإليه املتدّخل من 

ف�صائل جربة على ولية مدنني اقت�صادّيا 

واجتماعّيا.

الغ�صب كان باديا يف نربة كّل املتدّخلني 

والإ�صرار على الغلق الفوري  للم�صّب كان 

م�صّمما، وحتّدثوا عن معاناة الأهايل طيلة 

املحيطة  ال�صحّية  الأخطار  وعن  �صنوات 

يف  بحّقهم  ال�صتهانة  اأّن  موؤّكدين  بهم 

اأن  اإىل  اأّدى  احلياة  يف  وبالّتايل  التنّف�ص 

جزء  كتعّفن  متاما  متعّفنة  امل�صاألة  ت�صبح 

اإّل برت هذا اجلزء  من البدن ل جمال معه 

بنربة  بالإ�صارة  عادوا  كما  البدن.  لينجو 

فيها كثري من الّنقمة والأ�صى اإىل التعامل 

عبارات  من  �صمعوه  وما  معهم  الأمني 

له  رجل  كّل  وتخرج  احلياء  تخد�ص  نابية 

عن  واحلمّية  والكرامة  ال�صهامة  من  قدر 

ة واأّن ل داعي كان  طوره فريّد الفعل خا�صّ

الّنابي  الّنوع  هذا  اإىل  الّلجوء  اإىل  يدعو 

الدهم  عملّية  عن  ف�صال  ال�صتفزازات،  من 

اعرت�ص  ما  كّل  طالت  التي  والتك�صري 

و�صط  اقتحامهم  لدى  الأمن  اأعوان  طريق 

ب�صور  البع�ص  ذّكرت  �صورة  يف  القرية 

يراها يف »اجلزيرة« ملّا تتناول باخلرب ما 

يف  امل�صتعمرة  املناطق  بع�ص  يف  يجرى 

ال�صرق الأو�صط.

مامية  ال�صّيدة  اأماآم  يبق  مل  هذا  بعد 

الإقناع،  يف  كبري  اأمل  البيئة  وزيرة  البّنا 

اأن  املعروف  بهدوئها  حاولت  ذلك  رغم 

تخاطب العقل والّر�صانة يف اأنا�ص اأمامها 

مل يعد لهم من الّر�صانة يف عقولهم اإّل تلك 

والت�صميم  الإ�صرار  مزيد  اإىل  تدعو  التي 

�صبه  اأذان  اإىل  فتحّدثت  امل�صب،  على غلق 

لدى  اأّن  البداية  منذ  اّت�صح  ولقد  �صّماء. 

اإىل  ا�صتجابت  اإن  اأّنها  من  خوفا  الوزيرة 

منطقة  اأّن  عن  ف�صال  بالبالد.  املناطق 

وال�ّصماحة  بالّطيبة  لأبنائها  م�صهود  قاّللة 

موؤّكدا  الر�صيد.  والهدوء  العقل  واّتزان 

يكن  مل  امل�صاألة  مع  الأمني  التعاطي  اأّن 

حتقيق  فتح  الاّلزم  من  واأّنه  موّفقا،  قّط 

واملت�صّبب  اأحداث  من  جّد  ما  يف  ر�صمّي 

فيها، ففّك اعت�صام �صّنه اأربعون �صاّبا على 

اأق�صى تقدير ما كان ي�صتوجب ما ا�صُتعمل 

اأُفرط يف توّخيه من عنف  من قّوة ول ما 

الكالم  عن  ف�صال  الأمن،  قوات  قبل  من 

اإليه  الّلجوء  مّت  الذي  والبذيء  املقرف 

)موؤّكدا  الأمن  اأعوان  من  بع�ص  من طرف 

على �صرورة عدم التعميم لأّن اأغلب رجال 

الأمن �صرفاء( للتعّدي على احلرمات وعلى 

كرامة الأهايل، ثّم مل يكن هناك من داع اأن 

داخل  اإىل  املعت�صمني  الأمن  قوات  تتتّبع 

املكان  واإخالء  تفريقهم  مّت  اأن  بعد  القرية 

التع�ّصف  على  زيادة  هذا  امل�صّب،  حول 

وما  اجلرحى  بع�ص  �صحّيته  كان  الذي 

اأتاه اإطار من قوات الأمن الذي وقف حائال 

جريح  دخول  دون  امل�صت�صفى  باب  اأمام 

لتلّقي الإ�صعافات. وطماأن ال�صيد �صليم بن 

لتحديد  حتقيق  باإجراء  الأهايل  حميدان 

 6 ال�صبت  ع�صّية  جّد  ما  يف  امل�صوؤوليات 

�صورة  يعط  مل  ـ  لالأ�صف  ـ  والذي  اأكتوبر 

الهادئة  اجلزيرة  هذه  حقيقة  عن  نا�صعة 

وامل�صاملة.

غلق  م�صاألة  اأّن  عن  الوزير  وحتّدث 

يبقى  وما  ب�صاأنها  القرار  ُح�صم  قد  امل�صّب 

لتتدّبر  وقت  بع�ص  توفري  �صرورة  هو 

البديل  وتوّفر  اأمرها  احلكومّية  الدوائر 

مّرة  العتماد  اإىل  يدعو  الذي  ال�صيء 

ال�صيدة  داعيا  الأهايل،  �صرب  على  اأخرى 

يف  مقرتحاتها  تقدمي  اإىل  البيئة  وزيرة 

تفّهما  احلا�صرين  من  وطالبا  ال�صاأن  هذا 

حّتى ميكن ايجاد خمرج لو�صعّية ل بّد لها 

من خمرج.

من  عدد  اأ�صّر  ذلك  ذلك  قبل  ولكن 

احلا�صرين على اأخذ الكلمة، وبدا وا�صحا 

منذ التدّخالت الأوىل اأّن الّثقة انعدمت اأو 

املقام  املنطقة يف  واأهايل  الأطراف  جميع 

الأّول، اإمّنا يف انتظار ذلك ل بّد من التفّهم 

عمر  طال  كما  يطول  لن  �صرب  من  ومزيدا 

امل�صّب ولن ميتّد كما امتّدت روائحه.

فما  احلا�صرين،  يقنع  مل  الوزير  كالم 

الّنائب  حميدان  بن  �صليم  ال�صّيد  من  كان 

وع�صو  التاأ�صي�صي  باملجل�ص�ص  اجلهة  عن 

احلكومة وابن اجلزيرة اإّل اأن اأخذ الكلمة 

والكّر  والهجوم  الّدفاع  اأ�صلوب  متوّخيا 

م�صبقا  حمّددا  والإقناع  واملراوغة  والفّر 

واإي�صال  ـ  الو�صول  يريد  الذي  الهدف 

عن  اأّول  فتحّدث  اإليه.  ـ  اأمامه  احلا�صرين 

ما  منذ  عاين  قد  اجلزيرة  ابن  ب�صفته  اأّنه 

التي  البيئّية  الكارثة  املا�صي  اأفريل  قبل 

من  الأهايل  ومعاناة  امل�صب،  ميّثلها 

الروائح الكريهة التي تنبعث منه، واخلطر 

املحدق الذي يهّدد حياتهم. واأ�صار اإىل اأّن 

ا�صتقباله  مّت  املنطقة  اأبناء  وفدا من خرية 

اأكتوبر   4 يوم  احلكومة  رئي�ص  قبل  من 

واقتنع باملهلة التي طلبتها احلكومة وعاد 

مع  نهائّيا  �صيغلق  امل�صب  اأّن  اإىل  مطمئّنا 

الكايف   الوقت  لإعطاء  املقبل  العام  نهاية 

يف  املو�صوعّية  احللول  اإيجاد  اأجل  من 

امل�صوؤولة  الدوائر  يربك  ل  زمني  حّيز 

ومينع  البدائل  لإيجاد  مّت�صعا  ويعطيها 

يف  حمّدد  م�صّب  اأزمة  من  نخرج  اأن  من 

مفتوح  م�صّب  اأزمة  اإىل  واملكان  الّزمان 

مرتعا  بكاملها  جربة  جزيرة  معه  ت�صبح 

ل  ما  وهو  الكريهة،  والروائح  للف�صالت 

ذات  �صياحّية  كوجهة  بو�صعيتها  يليق 

�صاأن و�صيت ول يتوافق بتاتا مع ه�صا�صة 

منظومتها البيئّية عاّمة. 

وعن الأحداث التي جّدت ع�صّية ال�ّصبت 

اأّن  يت�صّور  كان  اأن  اأبدا  قال  اأكتوبر،   6
ما  اإىل  �صتوؤّدي  والغ�صب  الحتقان  حالة 

مل  ما  فيه  حدث  اأ�صود  �صبت  من  اإليه  اأّدت 

متّيزت  جزيرة  يف  اأحد  بال  على  يخطر 

ذروة  يف  ت�صهد  ومل  بهدوئها  الدوام  على 

من  اأّيا  وال�صتبداد  الف�صاد  �صّد  الّثورة 

اأغلب  عرفتها  التي  النفالتات  اأوجه 

اّتهام،  مو�صع  وحده  الأمن  يكن  مل 

امل�صوؤولة  احلكومّية  الدوائر  اأي�صا  بل 

واملماطلة  الت�صويف  اإىل  عمدت  التي 

حول  لالأهايل  الأّول  العت�صام  منذ 

من  ودعك   .2012 اأفريل  يف  امل�صّب 

التربيرات التي قّدمها ال�ّصادة الوزراء من 

واأّن  وقتا،  تاأخذ  الإدارّية  الجراءات  اأّن 

احللول ل تاأتي هكذا بع�صا �صحرّية، واأّن 

الرتاتيب والقرارات يلزمها تتّبع م�صارات 

املقّدمة،  الوعود  مع  ـ  وقتا  ـ  تتوافق  ل  قد 

قابلها  فقد  الأعذار،  من  ذلك  غري  اإىل 

ثقتهم  كاأمّنا  م�صدودة  باأذان  احلا�صرون 

انعدمت يف اأّن اإعطاء مهلة جديدة اأو حّيزا 

حّل  اإيجاد  اإىل  �صيف�صي  اإ�صافّيا  زمنّيا 

جذرّي للم�صكلة، لذلك عمدوا اإىل الإ�صرار 

على حتقيق مطلبهم برغم كّل الوعود التي 

حّد  اإىل  ذهب  الذي  الوزاري  الوفد  قّدمها 

دعم  �صكل  يف  مادية  مبعونات  التلويح 

املجموعة  ولإمكانيات  البلدي  للمجهود 

املحلّية يف جمال الّنظافة والعناية بالبيئة 

واملحيط.

ال�صيد املنذر الفخفاخ وزير ال�صياحة ـ 

الذي راأ�ص الجتماع ـ اأبرز يف كلمته التي 

غالية  جربة  جزيرة  اأّن  الّلقاء  بها  افتتح 

و�صعيتها  واأّن  جميعا   التون�صيني  على 

اأّن  باعتبار  وطنّية  م�صاألة  هي  البيئّية 

و�صمعتها  ال�صياحّية  مبكانتها  جربة 

الدولّية اإمّنا هي مك�صب وطني ي�صتوجب 

والرعاية  الإحاطة  اأ�صباب  كّل  توفري 

واإن  امل�صب  غلق  اأّن  م�صيفا  والعناية، 

كان مطلبا حملّيا مو�صوعّيا ل منا�ص من 

ال�صتجابة اإليه وحتقيقه، هو اأي�صا مطلب 

املنظومة  خل�صو�صيات  اعتبارا  وطني 

وملقت�صيات  للجزيرة،  اله�ّصة  البيئّية 

جربة  جلعل  املو�صوعة   ال�صرتاتيجّية 

منتوجا  توّفر  ايكولوجّية  �صياحّية  وجهة 

يتوّفر  البيئة واملحيط  اأ�صا�صا على  يعتمد 

ورفاهة  العي�ص  بطيبة  ي�صي  مناخ  معهما 

اجلزيرة  خ�صو�صيات  ويثّمن  املكان 

ويربز ثراء خمزونها الطبيعي. لذلك ـ يف 

�صرورة  يف  حم�صومة  امل�صاألة  فاإّن  ـ  راأيه 

�صليمة،  غري  لو�صعّية  �صليم  خمرج  اإيجاد 

املنطلق  يف  كان  كما  القرار  اأّن  موؤّكدا 

وعلى  اأي�صا  �صيا�صّي  الآن  فاإّنه  �صيا�صّيا 

احلّل  اإيجاد  م�صوؤولّية  الدوائر احلكومّية 

 2013 املقبلة  ال�ّصنة  نهاية  اإىل  هنا  من 

ارتفعت  )وهنا  تقدير.  اأق�صى  علي 

ذات  �صّبابتها  حمّركة  احلا�صرين  اأيادي 

عدم  اإىل  اإ�صارة  يف  اليمني  وذات  ال�صمال 

اأّن  الوزير  ال�صيد  واأ�صاف  املوافقة(.. 

اإحداث هذا امل�صّب ـ امل�صكلة يف هذا املكان 

�صمن  يندرج  ال�صّت،  ال�ّصنوات  قرابة  منذ 

ما ي�صّمى مبلّفات الف�صاد يف العهد ال�ّصابق 

والتعّرف  فيه  البحث  ي�صتوجب  ما  وهو 

على خفاياه، واأّن غلق امللّف بغلق امل�صّب 

تر�صي  بطريقة  البديل  اإيجاد  ي�صتوجب 

ال�ضيدة مامّية البّنا ال�ضيد �ضليم بن حميدان ال�ضيد اإليا�س الفخفاخ

خالل لقائهم بالوفد الوزاري يف لقاء مفتوح حول امل�صّب:

اأهايل قاللة ب�صوت واحد: »غلق امل�صّب الآن، هنا وفورا«
ل، مل ينجح الوفد الوزاري املهيب الذي حتّول �ضباح الّثامن ع�ضر من اأكتوبر 2012 اإىل قاللة ملقابلة اأهاليها �ضعيا اإىل اإقناعهم بقبول متديد اأجل ترك امل�ضّب مفتوحا 

لفرتة قانونّية ر�ضمّية حمّددة تنتهي »نهائّيا« بنهاية ال�ّضنة املقبلة 2013. فالجتماع الذي ح�ضره ممّثلون عن قوى املجتمع املدين داخل قاعة الجتماع والأهايل مبختلف 

اإليه  اآلت  �ضرائحهم واأجنا�ضهم خارجها، طغت عليه احلما�ضة والإ�ضرار على حتقيق املطلب امللّح يف غلق امل�ضّب الآن وفورا، يف جّو م�ضوب بكثري من الغ�ضب والّنقمة ملا 

الأو�ضاع واأّدت اإىل اأن يحدث ما حدث يوم ال�ضبت 6 اأكتوبر. 

متابعة:

 لطفـــي
 اجلريــــــــري

... ولكن، رغم ذلك يبدو اأّن احلكومة اّتخذت قرارها بغلق 

امل�سّب يف املوعد الذي حّددت:  ...قبل موّفى �سنة 2013

اأ�ضرف عليه حّمادي اجلبايل رئي�س احلكومة بح�ضور ممّثلني عن  الذي  الوزاري  املجل�س  »اأّن  فقد جاء يف بالغ حكومي 

ذكر  ]دون  قاللة  مدينة  يف  البيئي  الو�ضع  ملتابعة  ُخ�ّض�س  والذي  الّدولة  واأمالك  وال�ضياحة  واملالّية  والبيئة  الداخلّية  وزارات 

الّتاريخ[ اأقّر جملة من الجراءات تتعّلّق بت�ضكيل خلّية برئا�ضة احلكومة ملتابعة تطّور الأو�ضاع يف اجلزيرة مب�ضاركة ممّثلني 

عن وزارات البيئة واملالّية وال�ضياحة والداخلّية. واأذن املجل�س يف هذا ال�ضياق بال�ضروع فورا يف اإن�ضاء حمّطة تثمني للنفايات 

باجلزيرة كحّل عملّي لإزالة الروائح املنبعثة من هذه النفايات. ومن جهة اأخرى قّرر املجل�س فتح حتقيق فورّي و�ضامل يف 

هذه  من  العرب  وا�ضتخال�س  امل�ضوؤوليات  وحتديد  الأطراف  كافة  ل�ضماع  اأكتوبر   6 ال�ضبت  يوم  جّدت  التي  املوؤ�ضفة  الأحداث 

الأحداث.

وقد عرّب اأهايل منطقة قاللة عن رف�ضهم لهذه املقرتحات الوقتّية اإىل الوفد احلكومي الذي قام بزيارة للمنطقة للقاء ممّثلني 

اأقرب  امل�ضّب يف  اإعادة فتح  اإمكانية  للّنظر يف  للمدينة  النيابة اخل�ضو�ضّية  واأع�ضاء  عن املجتمع املدين بح�ضور وايل اجلهة 

وقت على �ضوء الّتفاق الذي مّت خالل املجل�س الوزاري املنعقد يوم 4 اأكتوبر 2012 بح�ضور ممّثلني عن املدينة، كما طالبوا 

وامل�ضار  املخاطر  امل�ضب وكذلك  املنبعثة عن  الروائح  لعدم قدرتهم على حتّمل   2013 �ضنة  امل�ضب قبل موّفى  ب�ضرورة غلق 

التي تت�ضّبب فيها، ويف املقابل اأّكد �ضليم بن حميدان وزير اأمالك الدولة الذي كان �ضمن الوفد اأّن مطلب مت�ضاكني اجلهة يعترب 

منوذجّية  منظومة  تركيز  اأّن  اإىل  م�ضريا   2013 �ضنة  موّفى  قبل  يكون  اأن  ميكن  ل  نهائّية  ب�ضفة  امل�ضب  غلق  لكّن  �ضرعّيا 

تتما�ضى مع اخلا�ضية اليكولوجّية جلزيرة جربة يتطّلب وقتا«.

وهكذا تكون احلكومة قد ح�ضمت اأمرها واّتخذت قرارها وهو ما يجعل امل�ضاألة مر�ّضحة للتعقيد ما بني الأهايل الّراف�ضني 

وبني الدوائر احلكومّية امل�ضوؤولة التي تريد فر�س �ضيطرتها طبق ال�ضرتاتيجّية التي راأتها مو�ضوعّية. 

2012 ـ   10 ـ   21
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La Sté Omar El Khalil 

OMKA, société OMAR EL KHALIL spécialisée dans la gestion de 
structures hôtelières de moyenne gamme ayant une capacité de 10 à 
40 Chambres.

Son objectif est de proposer à ses clients, des séjours dans un cadre 
chaleureux, familial et convivial.

Parallèlement, elle conçoit et propose à ses clients des excursions 
«sur mesure» pour découvrir le sud tunisien sous un angle culturel, 
artistique et patrimonial.

Ainsi, elle s’est fixée comme objectif, à terme, d’économiser au 
maximum les ressources naturelles, de minimiser ses impacts sur 
l’écosystème et aussi d’informer et de sensibiliser ses clients à la 
préservation de l’environnement.

Le 15 septembre 2012, OMKA a pris en gestion le «GRAND HO-
TEL» unité hôtelière situé en plein centre ville à coté «Djerba Tours» 
et «Banque la Zitouna», cet établissement dispose de 19 chambres 
dont 2 suites et 6 avec balcon, son objectif est de proposer à ses 
clients, des séjours dans un cadre chaleureux, familial et convivial.

L’ouverture de l’hôtel est programmée avant la fin d’année 2012.

Message
Célébration de la Journée nationale du tourisme saharien

 8ème rallye  raid pédestre de Tunisie
Marathon des Oasis
 du 18 au 25 novembre 2012

Après cette noble révolution du 14 jan-
vier 2011 et avec la crise que traverse la 
Tunisie concernant surtout le secteur tou-
ristique, ce secteur n’est-il pas celui qui fait 
entrer le plus de devises dans notre pays 
après l’agriculture, notre association Car-
thage, qui œuvre depuis pratiquement une 
vingtaine d’années pour le développement 
durable, l’éco-tourisme, le tourisme sportif 
et le tourisme saharien,  organisera la 8ème 
édition du Marathon des Oasis, du 18 au 25 
novembre courant.

Ce rallye-raid pédestre, en six étapes, qui 
sera sportif, touristique et culturel, traverse-
ra quatre gouvernorats, Tozeur, Kebili, Ta-
taouine et Médenine, garantissant une bonne 
organisation et une très bonne médiatisation 
aussi bien nationale qu’internationale (l’oc-
casion pour nous de développer encore plus 
ces nouvelles niches touristiques).

Ce noble concept du sport, du tourisme 
sportif ou tourisme saharien, notamment les 
marathons organisés à travers tout le pays 
et principalement dans le sud tunisien, nous 
incite, aujourd’hui, nous Tunisiens vivants 
à l’étranger, à unir nos efforts à ceux de la 
communauté pour en faire un instrument 
au service de la consolidation de la paix et 
de la stimulation du développement dans le 
monde.

Nous attendons une caravane d’environ 
900 participants sur l’ensemble des étapes 
dans ce magnifique sud-ouest tunisien, dont 
264 venant de plusieurs pays européens, 
principalement de France, Allemagne, Suis-
se, Belgique, Italie, d’Algérie et du Maroc, et 
bien évidemment de Tunisie, pays organisa-
teur.

 

Dimanche 18 novembre      

arrivée à Tozeur des différentes délégations et 
installation hôtel
 Lundi 19 novembre              
1ère étape « Au Cœur de l’Oasis » Tozeur
- départ de la course à 15 h devant le gouver-
norat
- arrivée aux Jardins de Paradis (gouvernorat 
Tozeur)
 Mardi 20 novembre             
2ème étape  « Ongh Jemel »
- départ de la course à 9 h site Star Wars 
- arrivée Ongh Jemel (gouvernorat Tozeur)
 Mercredi 21 novembre         
3ème étape « Le Chant des Dunes »
- départ de la course à 9 h Place des Festivals
- arrivée centre ville souk artisanal Douz (gou-
vernorat  Kebili)
 Jeudi 22 novembre              
4ème étape « L’empereur s’appelle droma-
daire »
- départ de la course à 9 h des environs de Jbil 
- arrivée Ksar Ghilane (gouvernorat Kebili)
 Vendredi 23 novembre        
5ème étape  « Douiret – Tataouine »
- départ de la course à 9 h route de Guermassa
- arrivée (par la montagne) à Douiret  via Che-
nini et les Sept Dormants (gouvernorat Tataoui-
ne)
 Samedi 24 novembre            
6ème étape  « entre mer, terre et ciel - Djerba 
»
- départ de la course à 15 h  M’Rsset Errmal « 
Sidi Jmour »
- arrivée  M’Rsset Errmal « Sidi Jmour »
 
Dimanche 25 novembre      
retour des délégations en Europe
 

(*) Mêmes parcours et même 
programme depuis  7  ans

 Azdine Ben Yacoub

Le Programme *
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Dans le cadre du développement du tourisme sportif et du tourisme saharien en Tunisie

Azdine Ben Yacoub
et l’association Carthago – « Courir pour la Tunisie »

organisent le

8ème rallye raid pédestre de Tunisie - Marathon des Oasis
en 6 étapes – Tozeur-Douz-Tataouine-Djerba

du 18 au 25 novembre 2012

avec le précieux concours de la compagnie nationale Tunisair, transporteur officiel des marathoniens, de l’Office National du 
Tourisme Tunisien, des hôtels Cesar Palace (groupe Miramar) et Dar Dhiafa, de Felli mon assurance, et de Douz Voyages

Contacts :  Majid GHEZAIEL  directeur de course 26.919.811
Hamdane BENJEMAA  régisseur général et directeur technique  97.105.185

NOUVEAU  A  DJERBA VITRES D’AUTOS
JERBA

* Réparation d’éclats

* Vente vitres toutes marques

* Montage et démontage vitres auto

Pensez à réparer, sans remplacer
20 ans d’expérience

Travail soigné et garanti

 اإ�صالح الن�صطارات البلورّية

 بيع جميع اأنواع البّلور لل�صّيارات على اختالف ماركاتها

فّك وتركيب بّلور ال�صّيارات

Avenue Salah Ben Youssef (au milieu de 
la route séparant les carrefours Promogro et Sidi 

Zayed) - Ht-Souk Djerba 4180
Tél: 

- Bureau: 27 25 51 13 
- Atelier: 27 25 67 25

E-mail: vitreautodjerba@gmail.com

اإعالنات
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بقلم الأ�ستاذ

احل�صني املغربي
اجلـــزيرة

جريدة جهوّية جامعة ت�صدر 
بجزيرة جربة �صهرّيا

املوؤ�ّص�س واملدير امل�صوؤول:

لطفي اجلريري
املدير التجاري

الب�صري بن �صالح

الإدارة والتحرير والإعالن:
2 نهج فريد غازي 

)من �صارع عبد احلميد القا�صي(

�ص ب 70 جربة  4180

    الهاتف والفاك�س: 548 650 75
E-mail: jeriri.lotfi@yahoo.fr

احل�صاب اجلاري:
بالربيد: 1229.08

بالبنك:
05 105 513 976

بنك الأمان ـ حومة ال�ّصوق
جربة

املطبعة:
STAG

ال�صرقية ـ تون�ص

�صحب هذا العدد يف 5000 ن�صخة

منتدى جربة للتنمية يف دورته الأوىل:

حما�صرات قّيمة وت�صخي�ص علمّي دقيق لأو�صاع اجلزيرة وتو�صيات 
مو�صوعّية يف حاجة اأكيدة اإىل متابعة ل�صيقة 

ثّلة من خرية الأ�ضاتذة اجلامعيني واملخت�ّضني الأملعيني �ضاركوا يف اأ�ضغال املنتدى 

مبداخالت قّيمة �ضّدت انتباه احلا�ضرين

للتنمية كقوة اقرتاح.

    5 - دعم هذه املبادرة بكل الو�صائل 

نعطي  حتى  التاأ�صي�صي  املجل�ص  لدى 

خا�صة  اإدارية  مكانة  القادم  الد�صتور  يف 

ال�صلطة  متكن  بال�صكان  الآهلة  للجزر 

اجلزيرية املحلية املنتخبة من ال�صالحيات 

لإعداد  الوا�صعة  واجلبائية  القانونية 

وتطبيق خمططها التنموي«.

حفل تكرمي
حّققه  الذي  الكبري  الّنجاح  واأمام 

انتظم  الأوىل  دورته  يف  جربة  منتدى 

بلدّية  بق�صر  اأكتوبر   21 الأحد  يوم 

كل  �صرف  على  تكرمي  حفل  ميدون  جربة 

امل�صاهمني يف جناح منتدى جربة للتنمية 

وموؤ�ص�صات  املدين  املجتمع  جمعيات  من 

اإعالم  ورجال  الإ�صهار  يف  م�صاهمة 

ال�صوق  حومة  اجلزيرة  لبلديات  وممثلي 

وميدون واآجيم..

اإعرتافا  مبثابة  التكرمي  هذا  واأتى 

هذا  جناح  يف  اجلميع  مبجهودات 

املنتدى. 

»اجلزيرة« اأخذت بع�ص النطباعات:

بلدية جربة  رئي�س  بن طاهر:  �ضامي   

حومة ال�ضوق.

لو  ومتنيت  جيدة  فكرة  هي  »املنتدى 

العمل  ويجب  تنموية   مل�صاريع  ترجمت 

على 3 جمالت: 

ـ حوكمة حملية وتطبيق منط حوكمة 

خا�ص بالنظر جلملة اخل�صو�صيات التي 

مربجمة  هي  التي  اجلزيرة  بها  تتمتع 

�صمن الرتاث الإن�صاين العاملي.

للم�صاكل  حّل  اإيجاد  على  العمل  ـ 

البيئية التي تعاين منها اجلزيرة.

ـ الإنكباب مع جمعيات املجتمع املدين 

خللق م�صاريع تنموية للجزيرة«

خمتار جامعي )ممثل عن بلدية جربة 

ميدون(:

»ل بد من تفعيل الدميقراطية املحلية 

وفق  اجلزيرة  لبناء  �صرورية  هي  التي 

احلايل  فاملنوال  جديد  تنموي،  منوال 

وثقافيا  اإجتماعيا  للجزيرة  مرهق 

وا�صتنزف الطاقة املائية، واأقرتح اإحداث 

الكفاءات  كل  ي�صع  اجلزيرة  جمل�ص 

اأبناء  وكل  املدين  املجتمع  وجمعيات 

يف  املدنّية  احلياة  مّيز  الذي  احلدث 

جزيرة جربة خالل �صهر اأكتوبر املنق�صي 

هو انعقاد منتدى جربة للتنمية يف دورته 

امل�صاركني  من  هام  عدد  بح�صور  الأوىل 

الأ�صاتذة  ال�ّصادة  جانب  من  �صواء 

واكب  الذي  اجلمهور  من  اأو  املحا�صرين 

الذي  املنتزدى  جل�صات  واهتمام  بانتباه 

امتّد على يومنينْ يف اإطار اأنيق.

املنتدى  تناولها  كربى  حماور  ثمانية 

اأ�صاتذة  باإ�صراف  والّنقا�ص  بالّدر�ص 

واخلربة  بالكفاءة  لهم  م�صهود  جامعيني 

يف  جهدا  يّدخروا  مل  ميدانهم  يف 

عملّية  مقرتحات  واإبداء  املفاهيم  تب�صيط 

ا�صت�صرافّية  نظرة  وتقدمي  مو�صوعّية 

عليه جزيرة جربة يف  تكون  اأن  ملا ميكن 

خيبات  من  الّتعاظ  بعد  املنظور  املدى 

والإحاطة  التنمية  جمال  يف  املا�صي 

والب�صرّية  البيئّية  بخ�صو�صياتها 

وه�صا�صة  البيئّية  منظومتها  وح�صا�صّية 

تركيبتها القت�صادّية املعتمدة اأ�صا�صا على 

جمال اأوحد وحيد األ وهو ال�صياحة.

ـ  الجتماعّية  املجالت  تقومي  هو  فما 

القت�صادّية والبيئّية الذي ميكن اخلروج 

التنمية  مناذج  هي  وما  الآن،  حّد  اإىل  به 

ال�صبيل  وكيف  اقرتاحها،  ميكن  التي 

رافدا  تكون  اقت�صادّية  منظومة  لإر�صاء 

واأي�صا  جربة،  جلزيرة  م�صتدامة  لتنمية 

امن  كيف جنعل من التنمية الب�صرّية ال�صّ

لهذه التنمية امل�صتدامة ف�صال عن توظيف 

خدمة  البيئّية  املنظومة  وتثمني  حماية 

الرتاث  وا�صتغالل  التنمية  لأهداف 

والتعددية الثافّية لإر�صاء دعائمها.

هذه هي الأ�صئلة التي مّت طرحها خالل 

اجلل�صات العلمّية ال�صت وحماولة الإجابة 

عليها من خالل مقرتحات عملّية ميكن ـ لو 

تنمية  دعائم  تر�صي  اأن  ـ  متابعتها  مّتت 

باجلزيرة  للّنهو�ص  الأ�صالع  متعّددة 

من  بل  خ�صو�صياتها  تراعي  نه�صة 

يف  تعتمد  وعليها  تنطلق  خ�صو�صياتها 

بعيدا  به  ما حتّقق والرتقاء  تثمني  مزيد 

عن ال�صوائب والهنات.

العلمّية  اجلل�صة  يف  التطّرق  مّت  كما 

الرتابّية  التهيئة  اإىل  للمنتدى  الأخرية 

جربة  بجزيرة  العمراين  والت�صّرف 

والتنمية  احلوكمة  اإىل  اأي�صا  وكذلك 

حوكمة  يف  التوّجه  واآليات  اجلزيرّية 

بجزيرة  خا�صة  الأوجه  ومتعّددة  داخلّية 

جربة.

اأ�صغاله  نهاية  يف  املنتدى  وخرج  هذا 

اإعالن  ت�صّمنها  التو�صيات  من  بجملة 

مبادئ جاء فيه:

جربة  منتدى  يف  امل�صاركون  »نحن 

اأكتوبر   6 اليوم  املجتمعون  للتنمية 

جربة: يف   2012
التنمية بجزيرة جربة يف  اأن  ـ نعترب 

ت�صتطع  مل  الأخرية  اخلم�ص  الع�صريات 

حتقيق اإل جزئيا اأهدافها خا�صة من حيث 

حت�صني ظروف عي�ص املت�صاكنني. 

تنموي  منوال  اختيار  اأن  نعترب  ـ 

ي�صتطع  مل  ال�صاطئية  ال�صياحة  على  قائم 

القت�صادي  الن�صاط  منو  بني  التوفيق 

واملحافظة على ثروات اجلزيرة التاريخية 

والطبيعية.

ـ  نعترب اأن هذا املنتدى هو مبادرة نابعة 

من املجتمع املدين ومن اجلماعات املحلية 

القت�صادي  الو�صع  ت�صخي�ص  اأجل  من 

والبيئي والإجتماعي للجزيرة.

ـ نعترب اأن  تقدمي منوال تنموي اأ�صبح 

الرتاث  �صيانة  اأجل  من  ملحة  �صرورة 

الطبيعي والتاريخي للجزيرة.

ف�صاء  هو  املنتدى  هذا  اأن  نعترب  ـ 

مفتوح جلميع مكونات املجتمع املدين.

حوار  دوائر   ثمانية  بعد  انه  نعترب  ـ 

ونقا�ص  تفكري  ور�صات  لثالث  املكونة 

م�صتدامة  لتنمية  التاأ�صي�ص  من  بد  ل  كان 

جلزيرة جربة.

جربة  منتدى  يف  امل�صاركون  نحن 

للتنمية نتبنى هذا اليوم 6 اأتوبر2012  

اإعالن املبادئ التايل:

فورية  تدابري  اأخذ  �صرورة   -  1
املوجود  الرتاث  على  احلفاظ  اأجل  من 

عي�ص  ظروف  حت�صني  و  جربة  بجزيرة 

البيئة  امل�صاألة  و�صع  مع  مت�صاكنيها 

املحلية  ال�صلط  اأولويات  اأوكد  �صمن 

واجلهوية. 

 2 - التطبيق الفوري للقوانني البيئية 

�صد كل املعتدين بدون ميز.

يجمع  تعددي  لهيكل  التاأ�صي�ص   -  3
واخلا�ص  العام  القطاع  يف  الفاعلني 

منوال  لبناء  املدين  واملجتمع  واملهنيني 

خ�صو�صيات  العتبار  بعني  ياأخذ  تنموي 

 21 الأجندا  يف  جاء  ملا  طبقا  اجلزيرة 

املحلية.

جربة  منتدى  دميومة  �صمان   -  4

جربة  جمعية  )رئي�س  بو�ضداخ  طه 

للت�ضامن والتنمية( 

�صاهمت  التي  الأطراف  كل  »اأ�صكر 

جمعيات  وجميع  املنتدى  هذا  جناح  يف 

اأ�صهر  طيلة  عملت  التي  املدين  املجتمع 

ال�صاحة  على  كفاءات  �صهادات  وكانت 

للمنتدى  جناح  على  دليل  خري  الوطنية 

اأمثال ح�صني الدميا�صي واأحمد ال�صماوي 

ومنجي بورقو، وحاولنا ت�صخي�ص واقع 

بع�ص  وجود  ينفي  ل  وهذا  اجلزيرة 

يف  تداركها  نتمنى  املنتدى  يف  نقائ�ص 

الدورة القادمة باأكرث مالم�صة للواقع واأن 

م�صاريع  خللق  اإ�صتثماري  ملتقى  يكون 

للتنمية..

واأريد اأن اأ�صكر اجلمعيات التي عملت 

هذا  تاأثيث  يف  و�صاهمت  نهارا  ليال  معنا 

املنتدى«.

عماد

اجلزيرة خللق منوال تنموي جديد«

جربة  بلدية  )رئي�س  الطرابل�ضي  زهري 

اآجيم(:

»ملتقى جيد �صيكون اإنطالقة مللتقيات  

للقيام  املبادرة  غياب  واأعترب  اأخرى 

نقطة  هي  باجلزيرة  تنموية  مب�صاريع 

ال�صعف يف هذا املنتدى«

اللجنة  )رئي�س  بو�ضفارة  فوزي 

التنفيذية للمنتدى(

منظمة  اأي  يعو�ص  ل  املنتدى  »هذا 

مهنية فهو منتدى للحوار ودعوة للتفكري 

املحلي ولبناء الدميقراطية املحلية وخلق 

عملية  مهامه  تكون  اجلزيرة  يف  هيكل 

ول  اجلزيرة  يف  التنمية  برامج  تن�صيق 

يعني الإنف�صال عن ولية مدنني..ويجب 

وحتديد  الهيكل  هذا  بعث  يف  التفكري 

�صالحياته وتركيبته«

طالعوا اأي�ضا مقال الأ�ضتاذ يحي بو�ضداخ ـ �س 12 

منتدى جربة للتنمية... ّحى ل يفوت الأوان

هناء البّنة ابنة �صدويك�ص يف البطولة الدولّية 
لريا�صة ل�صوجلان للهواة يف اأنطاليا الرتكّية

�أجل  من  �لهنديلي  باتري�سيا  �لفا�سلة 

تقريب ريا�سة �لقولف �إىل عموم �لأطفال 

�سعوبة  رغم  جربة  جزيرة  يف  و�ل�سّبان 

ملركز  كان  كما  �لمكانيات،  وقّلة  �لّظرف 

من  ثّلة  تاأطري  يف  دور  لل�سوجلان  جربة 

ريا�سة  يف  تقّدما  حتّقق  فتئت  ما  �ملو�هب 

�لأذهان  �إىل  يتبادر  قد  كما  �سهلة  لي�ست 

�ل�سباق  مل�سمار  كاملة  دورة  �أّن  ناهيك 

تتطّلب ثالث �ساعات على �لأقل وهو ما 

وتدريبا  كافية  بدنّية  موؤّهالت  ي�ستوجب 

مرّكز�.

�ل�رشف،  �لبّنة بهذ�  فهنيئا لبنتنا هناء 

وجلان  �ل�سّ لريا�سة  جربة  جلمعّية  وهنيئا 

يف  جهودها  �أّن  خاللها  من  ترى  �لتي 

�لّنهو�س بهذه لريا�سة وتعميمها وغر�س 

بد�أت  قد  �ل�سّبان  �جلزيرة  �أبناء  حمّبتها يف 

تثمر.   

جربة  جلمعّية  �لّتابع  �لتكوين  مركز  �إىل 

لل�سوجلان جدّية يف �لّتمارين، وكل نهاية 

ظهرها  على  ع�ساها  حتمل  تر�ها  �أ�سبوع 

ريا�سة ع�سقتها رغم  �لتكوين يف  لتلّقي 

�لتي  �لّنظرة  ورغم  تتطّلب  �لذي  �جلهد 

على  �ل�سوجلان  لريا�سة  �لعاّمة  ينظرها 

�لكهول.  ريا�سة  �أو  �لأثرياء  ريا�سة  �أّنها 

بعد  ـ  حلمها  حتقيق  �إىل  هناء  وتطمح 

ح�سولها على �لباكالوريا �إن �ساء �لّله يف 

نهاية �ل�سنة �لدر��سّية �حلالّية ـ يف �لرتقاء 

مب�ستو�ها مبا يوؤّهلها للح�سول على �ألقاب، 

بعيدة  تكون  ل  مهنة  �متهان  و�أي�سا 

�ل�سوجلان  وريا�سة  عامة  �لريا�سة  عن 

ة. خا�سّ

ـ  كثري  وغريها  ـ  �لبّنة  هناء  وتعترب 

ثمرة من ثمر�ت �جلهد �لذي تبذلة جمعّية 

�ل�سيدة  برئا�سة  �ل�سوجلان  لريا�سة  جربة 

�لبّنة  هناء  �ل�سابة  موؤّخر�  �ساركت 

�ملنتمية جلمعّية جربة لريا�سة �ل�سوجلان يف 

�لبطولة �لدولّية للهو�ةـ  �سنف �لفتيات يف 

ريا�سة �ل�سوجلان �لتي �لتاأمت يف �أنطاليا 

�لرتكّية رفقة �ثنتينْ �أخرتينْ متّثالن كاّل من 

جمعّية قرطاج ـ �سكرة وجمعية �حلمامات، 

وكانت تلك �أوىل م�ساركة لها يف تظاهرة 

دولّية منذ �ن�سمامها للجمعّية �سنة 2006 

للجمعّية.  �لّتابع  �لتاأهيل  مركز  �إطار  يف 

)�أ�سيلة  �ل�سابة  �بنتنا  م�ساركة  وكانت 

لقّلة  بالّنظر  م�رّشفة  جربة(  ـ  �سدويك�س 

ولرتفاع  �لدولّية  �مل�سابقات  يف  خربتها 

�ملرموق  للم�ستوى  و�أي�سا  �مل�سابقة  ن�سق 

�لذي بدت عليه �ملت�سابقات �لاّلتي يتّمعن 

بخربة تفوق بكثري خربة هناء �لتي جهدت 

من �أجل حتقيق مرتبة م�رّشفة، وحّققتها.

�ن�سمامها  منذ  �أظهرت  �لبّنة  وهناء 

ماراطون الواحات يف دورته الثامنة:
حتّد جديد من املنّظم عزالّدين بن يعقوب يف 
تنظيم  مهرجان ريا�صي و�صياحي ـ تن�صيطي 

وثقايف يف تون�ص ما بعد الّثورة خدمة لل�صياحة 
ال�صحراوّية ودعما ملنتوجها املتفّرد

انتظام  التون�صي  اجلنوب  ربوع  يف  اجلاري  نوفمرب  �صهر  �صيمّيز  الذي  احلدث 

18 و25 طبقا لنف�ص الربنامج وامل�صار  ماراطون الواحات يف دورته الّثامنة ما بني 

منذ دورته الأوىل حمافظا على هدفه الأ�صا�صي األ وهو التعريف مبا يزخر به جنوبنا 

التون�صي من مناظر خاّلبة وم�صاهد متفّردة واإتاحة فر�صة التمّتع بها من خالل برنامج 

من  عددهم  يزداد  الذين  وال�ّصباق  املغامرة  هواة  من  لعدد  وثقايف  وريا�صي  ترفيهي 

املعرو�ص  املنتوج  وتنّوع  الربنامج  وثراء  التنظيم  اإىل ح�صن  نظرا  اأخرى  اإىل  دورة 

ف�صال عن املفاجاآت ال�صاّرة التي يبهر بها منّظم ال�ّصباق ال�صيد عزالّدين بن يعقوب ومن 

ورائه جمعّية كارطاغو التي يراأ�صها.

يكون  ذلك  وخالل  جربة،  جزيرة  يف  وينتهي  توزر  مدينة  من  ينطلق  ال�ّصباق 

املت�صابقون قد مّروا مبدينة دوز وواحات �صنّني وتطاوين وغريها من الأماكن التي 

العادّية  اجلولت  يف  ال�صّياح  اأعني  تكت�صفها  ل  وبالّتايل  الأ�صفار،  وكالت  تعرفها  ل 

املنّظمة، فبف�صل ماراطون الواحات ر�صم املنّظم عزالّدين بن يعقوب الباحث دوما عن 

الإثارة والإبهار مدفوعا بع�صقه لوطنه وموطنه م�صلكا ثقافّيا جديدا مّثل فتحا اعتبارا 

واأّن ال�صحراء التون�صّية مل تك�صف بعد كّل اأ�صرار جمالها وما حتت�صنه من مناظر خاّلبة 

وواحات نخل اآية يف اجلمال.

ي�صارك يف دورة هذا العام ما ل يقّل عن األف مت�صابق �صياأتون من كّل بلدان اأوروبا 

ـ فرن�صا اأ�صا�صا ـ ومن بلدان املغرب العربي، خا�صة وقد ر�صدت جوائز قّيمة للفائزين 

ف�صال عن ثراء الربنامج املعّد وما يحتويه من �صهرات واكت�صافات. 

ماراطون الواحات يف دورته الّثامنة ميّثل حتّديا جديدا من قبل املنّظم عزالّدين بن 

يعقوب الذي يوؤمن ب�صرورة التحّرك رغم الظروف يف �صبيل اإعادة الثقة لنفو�ص اأحّباء 

تون�ص و�صياحها يف اأّنها تبقى رغم كّل �صيء بلدا اآمنا يطيب فيه التجوال وال�صياحة 

واأّنها مل تك�صف بعد كّل كنوزها الأثرّية واحل�صارّية.

ذلك هو الرهان الكبري الذي �صيجهد املنّظم عزالّدين بن يعقوب ومن معه من اأجل 

ك�صبه تدعيما ل�صمعة تون�ص وخدمة ل�صياحتها واإثراء ملنتوجها.

وحتما �صينجح هذا املهرجان مّرة اأخرى يف تدعيم ال�صياحة ال�صحراوّية والثقافّية 

ويف حتريك وتن�صيط احلركّية القت�صادّية والرتفيهّية يف ربوعنا اجلنوبّية التي هي 

يف حاجة اإىل هكذا تظاهرات يف ظرف �صعب نف�صيا وماديا.

ختام  م�صك  الفيحاء  جزيرتنا  ربوع  يف  تنظيمه  املنتظر  الختتام  حفل  ويبقى 

ثرّيا  ترفيهّيا  برناجما  املنّظمون  له  اأعّد  وقد  الواحات،  ملاراطون  الّثامنة  الّدورة  هذه 

ومتنّوعا. فلنكن جميعنا يف املوعد.
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اإزالة ال�ّصحر وجميع العراقيل والأمرا�ص املزمنة 

ـ عالج  الزوجنينْ  الزواج والت�صالح بني  ت�صهيل  ـ 

العقم بالقراآن الكرمي والأع�صاب الطبيعّية.

AÉعHرEدا يوم الY Ée د«YواŸÉH πªالع

�لعنو�ن: حي �لّنور عدد 357 مدني. �لهاتف: 881 642 75 ـ 

�ملحمول: 674 232 98

الثنني والثالثاء: طريق مدنني كلم 6 ـ البيا�ضة ـ جرجي�س

للبيع اأو ا�صتبدال بعقار

اآلة خراطة واآلة تفريز واآلة 

واآلة   )perceuse( ثقب 

وكّل  اأطنان،   10 بـ  �صغط 

حالة  يف  الّتابعة.  التجهيزات 

ح�صنة

للمعاينة ومزيد الإر�صادات 

يرجى الّت�صال بالهاتف:

 

98  430  923

هياكل ومنظمات

جربة ت�صرب موعدا اآخر مع التاأّلق يف ال�صياحة الثقافّية:

�سة تريب�أدفيزور »Tripadvisor« متنح متحف قالّلة �شهادة االمتياز ل�شنة 2012 م�ؤ�سّ

متحف قاللة من اأغلى واأجمل املكا�ضب التي حتّققت يف جزيرة جربة  خالل الع�ضرية 

املا�ضية ومّثل اإ�ضافة هامة للمنتوê ال�ضياحي املحّلي

حظوظها  على  ي�صرف  التي  وللموؤ�ّص�صة 

والتتويج  التكرمي  هذا  والفنّية  العلمّية 

هذا  له  فكان  املتحف،  بهما  حظي  الذين 

التعليق على احلدث:

على  افتتاحه  ومنذ  املتحف  ]حاز 
على  �صنوات  ع�صر  من  اأكرث  مدى 

واأهّمها  اأبرزها  من  كان  عّدة  �صهادات 

عميد  �صهادة  تقديري  يف  الإطالق  على 

منّظمة  لدى  الدائم  وامل�صت�صار  الر�ّصامني 

يف  خّط  الذي  الرتكي  الهادي  اليون�صكو  

ميكن  ما  اأجمل  من  ا  ن�صّ الّذهبي  ال�صجّل 

�صّكلت  بعبارة  ختمه  متحف  به  يظفر  اأن 

»اإّن هذا  قال:  تكرميا جلربة واأهلها حيث 

الإجناز الثقايف الرائع اإمّنا ي�صّرف تون�ص 

باأكملها«..

موؤ�ص�صة  �صهادة  هي  وها 

لتدعم  تاأتي   »Tripadvisor«

من  مو�صوعي  تقومي  خالل  من  وتثبت 

خارج الوطن حكم وتثمني مفخرة تون�ص 

تاأّلقا  واأكرثهم  فّنانيها  اأملع  من  وواحد 

فيح�صل اإجماع يغني عن كّل تعليق.

اأحّباء  لكّل  ال�صهادة  هذه  اأهدي  واإيّن 

على  الغيورين  ولكّل  اجلزيرة  هذه 

املجيد  وتاريخها  احل�صاري  ر�صيدها 

القطاع  يف  املتدّخلني  كافة  اأن�صى  اأن  دون 

الذين تبّنوا املتحف بكّل �صدق  ال�صياحي 

ويقرتحونه  يقّدمونه  يومّيا  تراهم  حيث 

وقد  »متحفهم«  اأّنه  على 

من  �صيئا  فيه  وجدوا 

من  والكثري  ذواتهم 

انتظاراتهم، وهذا اأعظم 

يحّققه  اأن  ميكن  ك�صب 

كّل  يجمع  ثقايف  معلم 

بينهم  الأطراف ويوّحد 

واحدة  ق�صّية  حول 

تراثنا  تقدمي  هي 

كاأح�صن  وح�صارتنا 

وفاء  التقدمي  يكون  ما 

فيه  ملا  وطلبا  لأجدادنا 

خري جهتنا ووطننا[.

لطفي

�صنة  جربة  جزيرة  ُتّوجت  اأن  بعد 

العامل  يف  �صياحّية  وجهة  اأح�صن   2008
التقدير  �صهادات  ح�صد  توا�صل  هي  ها 

والإعجاب من موؤ�ّص�صات عاملّية م�صهود لها 

تقومي اخلدمات  بامل�صداقّية واجلدّية يف 

والأن�صطة وح�صن الأداء، فت�صرب موعدا 

اآخر مع التاأّلق. وكان هذه املّرة يف منتوج 

ال�ّصباق  فيه  ا�صتّد  الذي  الثقافّية  ال�صياحة 

العاملّية،  ال�صاحة  على  التناف�ص  واحتّد 

واأ�صبح عالمة فارقة يف ت�صنيف الوجهات 

وترتيبها وحتديد مكانتها يف �صّلم التفّرد 

واجلودة. 

اأ�صرفت  التي  ة  املخت�صّ املنّظمة  اأّما 

ال�صهادات  واأ�صندت  التقومي  عملّية  على 

موؤ�ّص�صة  فهي   2012 ل�صنة  بالّن�صبة 

عاملّيا  ال�صهرية   »Tripadvisor«

 »Newton« نيوتن  مدينة  ومقّرها 

املّتحدة  بالوليات  ما�صا�صو�صت�ص  بولية 

يف  املوؤ�ّص�صة  هذه  وتعتمد  الأمريكّية. 

ت�صنيف املوؤ�ّص�صات الثقافّية وغريها ويف 

للمتفّوقة منها على  منح �صهادات المتياز 

موقع  طريق  عن  الزّوار  ا�صت�صارة  مبداإ 

و�صهاداتهم  اآراءهم  تعترب  بحيث  الواب 

ترتيب  يف  مقيا�صا  انطباعاتهم  وخمتلف 

اإ�صناد  ويف  امل�صابقة  يف  امل�صاركني 

ال�صهادات النهائّية للفائزين منهم.

ال�ّصنة  هذه  جربة  جزيرة  نالت  وقد 

2012 عددا حمددا من �صهادات المتياز 
املرّكبات  من  جمموعة  ن�صيب  من  كانت 

التن�صيط  يف  ة  املخت�صّ واملوؤ�ّص�صات 

اخت�صا�صه  يف  كّل  الثقايف  ـ  ال�صياحي 

التي  والربامج  اخلدمات  طبيعة  وح�صب 

يقّدمها.

وقد فاز متحف قاللة ب�صهادة المتياز 

يف اخت�صا�ص »املتاحف« حيث كان ترتيبه 

نف  ال�صّ الأّول يف هذا الخت�صا�ص وهذا 

الذي  التوزيع  وفق  الثقايف  التن�صيط  من 

ا�صت�صاراتها  اإجراء  يف  املوؤ�ّص�صة  و�صعته 

ومن ثّمة تقوميها وترتيبها للفائزين.

مع  لقاء  املنا�صبة  بهذه  لنا  كان  وقد 

متحف  حافظ  الطبجي  احل�صني  الأ�صتاذ 

له  بالّن�صبة  ميّثل  عّما  �صاألناه  حيث  قاللة 

للكراء
مكتب يقع بجانب مدر�ضة املاي ـ طريق جرجي�س )فوق مرّطبات اخل�ضراء(

للمعاينة ومزيد الإر�ضادات يرجى الّت�ضال بال�ضيد �ضمري احلّجام ـ الهاتف:

 731 328 97 ـ 731 328 25

�ضورة ل�ضهادة 

المتياز امل�ضندة 

ملتحف قاللة

مبوؤمتر من تنظيم منظمة التاأهيل الدويل بدولة قطر، فرع جربة 

ميدون يديل بتجربته يف جمال اإدماج ال�صخا�ص املعاقني 

�ل�سلم  يف  �لنخر�ط  قبل  لالإعاقة  �ملبكر 

�لتعليمي.

يتعلق  فيما  �جلماهري  تثقيف   3-

مب�سكالتهم و�حتياجاتهم.

�لفئات  بجانب  �لوقوف   4-

�خلا�سة. 

�خلا�سة  �لفئات  دور  �بر�ز   5-

تعد  كما  تاأهيلهم  يعد  حيث  �لتنمية،  يف 

�لب�رشية،  �ملو�رد  تربيتهم من ركائز تنمية 

�سالح  ت�ستهدف  عملية  بو�سفها  و�لتي 

ينه�س  �لذي  �ل�سبيل  ذلك  هو  �ل�سكان، 

بالقدر�ت ويحطم �ملعوقات ويعّبÅ �ملو�رد 

�لتبعية  من  بالتحرر  يت�سم  �إطار  د�خل 

و�لتو�كلية وهو ما تهدف �إليه تربية �لفئات 

�خلا�سة.

بال�سخ�سيات  �لتعريف   6-

�لناجحة من �ملعاقي و�إبر�ز ق�سة كفاحهم 

مع �لعناية ب�سفة خا�سة بالقرب منهم.

�لدويل  �ملوؤمتر  قطر  دولة  ��ست�سافت  

�خلام�س »معا من �جل عامل �أف�سل للجميع« 

يف  �لإعاقة  ذوي  �لأ�سخا�س  و»�إ�رش�ك 

�لتنمية«  حتت رعاية �سعادة �ل�سيخة ح�سة 

بنت حمد بن خليفة �آل ثاين رئي�س �ملجل�س 

�ملمتدة  �لفرتة  يف  �لأ�رشة  ل�سوؤون  �لأعلى 

eن 24/�إىل 27 �سبتمرب 2012 . 

و قد �سارك يف هذ� �ملوؤمتر عدد كبري من 

�خلرب�ء و�لباحثي و�لأكادميي و�لأ�سخا�س 

لتبادل �خلرب�ت و�لو�سول  �ملعوقي وذلك 

فيهم  مبا  للجميع  يت�سع  د�مج  عامل  �إىل 

�لإعاقة. وقد حظي فرع  �لأ�سخا�س ذوي 

�لتاأهيل  منظمة  من  بدعوة  ميدون   جربة 

�لدويل حل�سور هذ� �ملوؤمتر و�مل�ساركة فيه 

ميدون يف   جربة  فرع  حول جتربة  مبد�خلة 

لل�سخ�س  و�لجتماعي  �ملهني  �لإدماج 

�ملعوق.

وقد مّت تناول �لعديد من �ملحاور يف هذ� 

�لأ�سخا�س  �تفاقية  يف  جاءت  �لتي  �ملوؤمتر 

ذوي �لإعاقة: 

ـ حمور تعميم �لإعاقة 

ـ حمور �جلندر 

ـ حمور �لأطفال و �ل�سباب 

ـ حمور �لو�سول 

ـ حمور �لوقاية 

ـ حمور �لدر��سات و �لبحوث 

و كان من �أهم �أهد�ف هذ� �ملوؤمتر: 

جهود  �إدماج  على  �لتاأكيد   .1
وقطاعات  جمالت  كافة  يف  �لتنمية 

�لإعاقة يف �لوطن �لعربي. 

�لتاأكيد على �مل�ساركة �لفعالة   .2
عملية  يف  �لإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�س 

�لتنمية �ملجتمعية.  

�لتنمية  ترويج  على  �لعمل   .3
�لد�ئمة لالإدماج �لكلي للمجتمع.

حقوق  تعزيز  على  �لعمل   .4
�لأ�سخا�س ذوي �لإعاقة من خالل �لعمل 

لتعزيز  �لدولية  �لتفاقية  تطبيق  على 

حقوق �لأ�سخا�س ذوي �لإعاقة.

طرف  من  �مللتقى  �فتتاح  ومّت  هذ�، 

طرح  ومت  ثاين  �آل  ح�سة  �ل�سيخة  �سعادة 

�لإ�سكالت �لتي يعاين منها ذوو �لإعاقة 

و�سبل معاجلتها وتطبيق �لتفاقية �لدولية 

دجمهم  و�سبل  �لإعاقة  ذوي  حلقوق 

�لعمل  فر�س  من  ومتكينهم  �لجتماعي 

لبلد�نهم.  �لتنموي  �مل�سار  يف  و�إ�رش�كهم 

كما ركزت كل �جلل�سات على تعزيز حق 

�ملعوق يف �لعمل باتخاذ �خلطو�ت �ملنا�سبة 

مبا يف ذلك �لت�رشيع وحماربة �لتمييز.

رئي�سة  �قرتحت  �لإطار  هذ�  ويف 

هوكر  �ل�سيدة  �لدويل  �لتاأهيل  منظمة 

يف  مقرتحة  �لإعاقة  ذوي  لت�سغيل  ن�سبة 

�لوقت نف�سه هيئة لالإ�رش�ف على توظيف 

ف�سال  �حلكومة،  د�خل  �ملذكورة  �لفئة 

�ل�سغرية  لل�رشكات  حو�فز  �إيجاد  عن 

�لتوظيف  لتحفيز  و�لكبرية   و�ملتو�سطة 

�ملعلومات  وتوفري  �ملاهرة  �لعمالة  بي  من 

لأ�سحاب �لعمل من ذوي �لإعاقة. 

ولقد حظيت �ملد�خلة  �لتي قدمها فرع 

�لأطر�ف  جل  من  بالهتمام  ميدون  جربة 

�أنها مل  �إذ  �لدويل  �ملوؤمتر  هذ�  �مل�ساركة يف 

مّثلت  بل  �لنظري  �جلانب  على  تقت�رش 

�سلب  يف  نوعها  من  فريدة  و  حّية  جتربة 

�ملو�سوع �ملطروح.

ومتّخ�ست  يف �ختتام هذ� �مللتقى �لعديد 

من �لتو�سيات �لتي من �سانها �أن ت�سيف 

لبنة �أخرى �إىل جملة �ملكا�سب �لتي حتققت 

لهذه �لفئة من �أبنائنا �ملعاقي عرب �لتفاقية 

�لدولية لالأ�سخا�س �ملعاقي ومن �أهم هذه 

�لتو�سيات: 

ب�ساأن  �لجتماعي  �لوعي  �إثارة    1-

�لفئات �خلا�سة وفر�س تربيتهم و�إعد�دهم 

و�ل�ستعانة يف ذلك باخلرب�ت و�ملخت�سي 

�لعو�ئق  عن  �إعالمية  بحمالت  �لقيام  مع 

و�أ�سبابها.

�لوقاية من  �لإعالن عن �سبل   2-

�لنو�حي  يف  �أخ�سائيون  فهناك  �لإعاقة، 

�لتاأهيلية  و�لرتبوية  و�لنف�سية  �لطبية 

مرجعية  كجهات  منهم  �ل�ستفادة  ميكن 

�لكت�ساف  يف  للم�ساعدة  وذلك  للعالج، 

الدكتور املنجي بن حّمودة يلقي كلمة يف املوؤمتر تناول فيها Œربة مركز جربة 

ميدون يف اإدماê ملعاقني ‹تمعيا

CO. GE. M. A
Ωامل�سر± العا 
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Un paradis sur terre en péril…
J’ai appris avec plaisir la tenue du forum de Djerba pour le déve-

loppement, et je me permets en tant que citoyen originaire de cette 
ile où naquit mon père de faire entendre ma voix par le biais de votre 
honorable journal.

Ma motivation est d’autant plus renforcée par l’élan de sympathie 
et de compassion envers Djerba de la part de gens comme vous et moi 
qui aiment que ce coin du monde soit sauvegardé et surtout respecté 
en lançant une pétition qui fait actuellement le tour du monde pour 
inscrire l’ile de Djerba par l’UNESCO  dans  la liste du patrimoine de  
l’humanité. Le nombre des   signataires a déjà dépassé les 4000.

J’espère que la  déclaration du forum du 6 octobre 2012 aboutisse 
à un véritable sursaut pour la sauvegarde de l’ile car Djerba perd 
de son charme à un rythme de  plus en plus accéléré. D’une année à 
l’autre, nous découvrons une invasion de béton anarchique en l’ab-
sence totale du moidre contrôle des autorités municipales quant à la 
conformité des nouvelles constructions aux autorisations délivrées. 
Même les hôtels construits ces dernières années ressemblent beau-
coup plus à des dortoirs avec piscines, résultat d’un faux modèle des-
tructeur basé sur le tourisme de masse et à très faible marge voire 
même nulle où négative pour certains hôteliers qui ont mis les clés 
sous le paillasson après avoir bien tiré profit des avantages offerts 
gracieusement par l’ Etat en but de créer des emplois durables mais à 
l’encontre d’un développement durable axé sur la préservation d’un 
patrimoine naturel humide unique dans le monde. 

Pour celui qui ne connait pas cette ile, je rappelle que les 4 coins 
de l’ile ne se ressemblent pas, chacun incitant à rêver différemment 
et suivant même la position du soleil dans le ciel !!!. sauf que main-
tenant nous découvrons malheureusement que l’ile n’est plus en me-
sure même de gérér ses déchets ménagers  et une mini révolte eut lieu 
à guellala que personne ne pouvait imaginer? 

je pense que le premier pas dans la bonne direction commencera 
par la révision de fond en comble de ce modèle de tourisme de masse 
inapproprié. Commençons par réfléchir à la qualité du tourisme of-
fert plutôt qu’au nombre de touristes à drainer. En effet, qu’avons-
nous à gagner lorsqu’on remplit des hôtels avec des touristes qui 
ne dépensent presque rien avec le All inclusive, et qui se limitent à 
sacrifier quelques dinars dans les boutiques d’artisanat la veille de 
leur retour…quel taux de retour ou taux de bonne propagande de la 
part des ces touristes lorsqu’ils rentrent chez eux sachant qu’à part 
la belle plage et les quelques palmiers qui restent ils n’ont rien vu de 
la vraie Djerba car sa superficie a été tronquée et jonchée  par du 
béton, le vacarme des engins ayant remplacé le calme et le silence des 
jeddas, tabia et autres pistes sinueuses et mystérieusement garnies 
par des  figues de barbarie.

je ne suis pas adepte que Djerba soit traitée comme un musée, ni 
comme un jardin botanique, Ce serait égoïste de ma part car les gens 
qui y habitent et ceux qui y trouvent demeure cherchent de quoi vivre 
et doivent monter leurs projets et leur commerces, mais je rêve tout 
simplement que l’environnement soit considéré comme la composan-
te principale qui fait sa notoriété dans le monde, pensez - dans 10 ans 
- ce qui restera de cette petite parcelle avec la dégradation continue 
du littoral, les plages se rétrécissent de plus en plus, la mer gagne des 
centimètres discrètement, dans l’inconscience même de nos hôteliers 
qui se payent le luxe de tamiser le sable pour éliminer les algues avec 
en plus des tamis à faible trous emportant avec des milliers de graines 
de sable blanc fort précieux et irremplaçables! ceci sans parler des 
grands tracteurs bons pour labourer les terres et que ces opérations 
suicidaires se font à l’aube chaque matin pour que notre hôte à 200 
euros profite d’une fausse propreté.

Avec le foisonnement des façades en aluminium, les vitres fumées 
et la frénésie du gain facile, la fièvre de l’immobilier ne semble pas 
s’arrêter demain. Aussi il faut crier stop stop stop; mais qui entendra? 
L’esprit de communauté n’y est plus, nos ancêtres, sans architectes, 
sans universités, et sans ingénieurs ont su suivre intelligemment un 
know how architectural de quoi remplir des livres. Un vieux houch 
d’un siècle fournit plus de repos qu’une chambre climatisée dans un 5 
étoiles! et ceux qui mènent actuellement le tourisme de maison d’hô-
tes en savent quelque chose.

Regardons un peu du côté du Maroc qui a su créer un environ-
nement attrayant pour un tourisme haut de gamme moins populiste 
et nettement plus juteux! et encore faut t-il préciser que ce n’est pas 
avec un terrain de golf dans le désert que nous gagnerons ce pari ni 
avec des caravanes de squat que nous ferons l’avenir de notre tou-
risme. Ce n’est qu’en respectant un patrimoine millénaire que nous 
gagnerons le respect de cette terre. À la place des terrains de golf, 
cultivons des champs de pommiers, d’amandiers et de grenadiers. 
Qui ne se rappelle pas - alors enfant - de ces fruits délicieux d’un goût 
typiquement sucré? au lieu de faire des 1000 lits, sauvegardons nos 
anciennes huileries enterrées, rehaussons la qualité des hôtels déjà 
existants, et arrêtons tout nouveau projet d’hôtel,  freinons un peu les 
autorisations des nouveaux complexes d’habitation et de commerce, 
ayons un peu pitié des palmiers qui meurent chaque année soit pour 
absence d’eau et d’entretien soit par abattage sauvage afin de dé-
gager les terrains nus, sans que nous pensions à les renouveler par 
manque de volonté et d’hommes du métier…

Qu’on mette  fins aux  cités  dortoirs en duplex et multiplex, il y en 
a même qui est  dénommé  quartier des réfugiés «malaji !! » comme 
si les habitant sont des rescapés d’une guerre! qu’on  mette fins aux 
bâtisses moches, qui nous rappellent les quartiers les plus anarchi-
ques, marquons  un temps d’arrêt, une pause tout simplement… par 
respect à cette terre qui semble bien  épuisée par la  bêtise de ses 
enfants, et qu’on se rappelle que nos ancêtres ont compris que « rien 
ne se perd rien, rien ne se gagne tout se transforme», alors que notre 
génération s’active dans le sens «tout se gagne, tout se gagne, quitte à 
ce que tout se détruse!»

Chamseddine CHOUROU
Citoyen (diplômé HEC Directeur Financier)

Courrier des lecteurs

La fin des vacances estiva-
les annonce le retour à l’école, 
au lycée à l’université…  Cette 
rentrée scolaire ouvre une an-
née avec ses projets, ses atten-
tes, ses défis, ses examens, ses 
enjeux et même ses difficultés; 
c’est une nouvelle page à écrire, 
une chance à saisir…

Pour les professeurs, les 
débats sur les questions de la 
scolarité de leurs élèves, vont 
requérir leur attention sur les 
problèmes liés entre autres aux 
affres de la pauvreté. 

A Jerba, une fraction de la 
population vit dans une préca-
rité telle, que certaines familles 
se trouvent dans l’incapacité de 
subvenir, même le minimum, 
à la scolarité de leurs enfants. 
Et c’est ce genre de situations 
pénibles qui réveillent notre 
conscience et mobilisent notre 
esprit dans le sens de la charité.

Ici et là, nous avons à rentrer 
dans le vif sujet, à prendre po-
sition, à être sans cesse prêts à 
soutenir les bonnes causes et à 
aider les pauvres de la manière 
la plus constructive et la plus ef-
ficace possible. Notre démarche 
est d’ordre social et culturel. 
Essentiellement d’intérêt col-
lectif, elle consiste à sensibiliser 
les mécènes afin qu’ils portent 
attention aux élèves, aux étu-
diants et aux enfants handicapés 
vivant dans la précarité. Force 
est de constater que de jeunes 
élèves, dont les parents sont 
dans l’incapacité de vaincre 
l’impitoyable misère, ne pren-
nent pas leur repas de midi et se 
trouvent de ce fait, handicapés 
dans leur scolarité. Par la parti-
cipation de chacun de nous: une 
somme modique annuelle de 

Lycéens,
Un geste qui vous ressemble :

Aider et assister les élèves pauvres, dans leur scolarité
cent dinars, ces élèves nécessi-
teux pourraient durant leur sco-
larité, manger à la cantine à midi 
et acheter livres et cahiers…

Comme on peut le constater, 
la seule alternative à ce dilemme 
relève de la nécessité d’une dé-
marche commune, volontariste 
et humaine, celle de la  solidari-
té dictée par Allah et le prophète 
Mohamed, solidarité qui a bien 
plus souvent sauvé des Etres né-
cessiteux. 

Cette approche a donc son 
intérêt collectif, celui d’offrir 
la chance à des jeunes d’étu-
dier dans de bonnes conditions. 
Leur soif d’apprendre ne peut 
être étanchée qu’avec la partici-
pation massive et la générosité 
des hommes et des femmes de 
cœurs, volontaires et épris de 
justice.

Notre objectif est de soute-
nir les jeunes dans leur scola-
rité et les handicapés mentaux 
dans leur apprentissage, de leur 
apporter espérance, réconfort 
moral et matériel. Notre défi est 
de favoriser la culture et de pro-
mouvoir sur notre île la connais-
sance pour tous inspirée par les 
nobles principes humains.

Nous comptons sur la pré-
sence, à côtés de nos élèves et 
étudiants pauvres, de toutes 
les personnes conscientes que 
l’avenir de la jeunesse dépend 
de sa réussite scolaire et univer-
sitaire. Cette question cruciale 
mérite une vraie réponse  et 
pour ce faire, nous demandons 
aux hommes prospères ayant 
déjà contribué largement à la 
réalisation de maintes œuvres 
pie et c’est méritoire, d’affecter 
désormais une petite partie de 
leur budget, au bénéfice de la 

scolarité de nos élèves, de nos 
étudiants et à l’apprentissage 
des enfants handicapés menant 
une vie dure, brutale et courte. 
De sorte que la génération ac-
tuelle ait des hommes  avec des 
têtes pleines de savoir. Rappe-
lons à ce sujet, El-Hadith de 
notre prophète Mohamed (paix 
et salut sur Lui), demeurant no-
tre guide et meilleur conseiller 
lorsqu’il nous enseigne que : « 
L’encre du Savant est aussi pré-
cieuse que notre sang ! »

Aidez-nous à être tous en-
semble signe de Solidarité et 
d‘Espérance pour ces jeunes élè-
ves dépourvus pécuniairement 
et dont l’avenir n’est possible 
que grâce à vos Dons. Des dons 
qui seraient attribués, comme 
de juste, dans la transparence, le 
sérieux et la rigueur. 

Nous ne dirons jamais assez 
le (MERCI) et la reconnaissan-
ce que vous doit la Communau-
té. Votre aide et vos dons sont 
indispensables pour pérenniser 
la scolarité de ces jeunes, qui 
sont malgré leurs difficultés élè-
ves, étudiants,  apprentis sans 
oublier  les handicapés physi-
ques ou mentaux, tous en quête 
du savoir, en vue d’un avenir 
meilleur !

 Soutenez-les… 

 Kamel Tmarzizet 
Pour tout renseignement sur 

l’aide et le don à envoyer, Mr Sa-
dok EL KADHI, proviseur du ly-
cée de Houmt-Souk Djerba -Prési-
dent de l’association aide et tavail 
social….. se tient à votre entière 
disposition.

Téléphonez  au Numéro 
75650222…..  Ou Ecrivez  à 
l’adresse: Lycée Houmt-Souk 
4128 Djerba.

منتدى جربة للتنمية   ...حتى اليفوت االأوان
املا�صية  اخلم�ص  الع�صريات  خلفت 

البيئية  املنظومة  على  كارثيا  م�صهدا 

للخيارات  كان  فلقد  القائمة  واحل�صرية 

انتهجها  التي  واالإقت�صادية  ال�صيا�صية 

التون�صية   البالد  �صوؤون  على  القائمون 

بوجه عام وعلى جزيرة جربة بوجه خا�ص 

الأثر البالغ يف اإحداث تغيريات جوهرية 

يف املنظومة اجلزيرية ككل، ويف منظومة 

التوازن البيئي بوجه اأخ�ص.

باأّن اخليارات  التذكري  ل مندوحة من 

الكربى كانت ترتكز على:

ـ �صيا�صات تنموية م�صقطة ذات غايات 

حيث  البعيد،  املدى  غيبت  املدى  ق�صرية 

يكون  يكاد  الذي  ال�صتثمار  على  قامت 

لقد  املتاحة.  الطبيعية  للرثوات  ا�صتنزافا 

كل  املتعاقبة  العمومية  ال�صلطات  جندت 

اجلهوية  بالأطارات  ي�صمى  مما  اأعوانها 

واملحلية لتنفيذ تلكم ال�صيا�صات.

املنتوج  دمر  �صياحي  ا�صتثمار  ـ 

مربما،  ق�صاء  عليه  وق�صى  ال�صياحي 

فمعظم ال�صريط ال�صياحي والذي ا�صتغرق 

وحت�صني  الرملية  كثبانه  بناء  يف  قرونا 

والنباتية   البحرية  معامله  و�صياغة  بنيته 

واحليوانية �صهدـ  ول يزالـ  تدمريا ممنهجا 

بعد اأن زحف عليه الأ�صمنت امل�صلح، وبعد 

اأن �صّيدت عليه املن�صاآت ال�صياحية ال�صخمة 

لي�صكنها �صواح باأبخ�ص الأثمان.

بلديات  ثالث  اىل  اجلزيرة  تق�صيم  ـ 

اأقاليم  ثالث  اإىل  اجلزيرة  بدورها  ق�صمت 

وحدة  الع�صور  مر  على  كانت  التي  وهي 

جغرافية وترابية لتتجزاأ.

ـ �صرب املنظومة التقليدية يف ال�صميم 

عجيب  اقتدار  يف  تزاوج  كانت  والتي 

اأطار مقومات  الريفي واحل�صري يف  بني 

احلو�ص/املنزل واحلومة وما يربط بينها 

من تناغم بيئي وعمراين.

خالل  املتبعة  ال�صيا�صات  قطعت  لقد 

اأو�صال  املا�صية  اخلم�ص  الع�صريات 

البيئي  توازنها  واأربكت  اجلزيرة 

وا�صتنزفت مواردها الطبيعية اله�صة.

اإذا كانت و�صعية جزيرة جربة بهذه   

القتامة وبهذا ال�صواد فهل مازال هناك اأمل 

يف التغيري وب�صي�ص من نور يف غد م�صرق 

م�صدر  الع�صور  مّر  على  كانت  جلزيرة 

واجلغرافيني  للرحالة  وامتداح  اإعجاب 

جمموعة متميزة خمتلفة امل�صارب كان 

ال�صبيل  ما  ال�صوؤال:  على  الأجابة  همها 

كان  املظلم؟  النفق  هذا  من  للخروج 

احلوار راقيا غابت فيه كل مظاهر الت�صنج 

مييز  بات  الأ�صف  مع  والذي  والإنفعال 

ما  تون�ص  يف  والثقايف  الأعالمي  امل�صهد 

بعد الثورة.

امل�صتعملة  اللغة  ناحية  من   )4
بني  ال�صل�ص  التداول  ان  �صك  ل 

توفري  على  والقدرة  والعربية  الفرن�صية 

م�صلحة للرتجمة الفورية كان من اأ�صباب 

�صانحة  فر�صة  وفر  مما  املنتدى  جناح 

لل�صيوف الأجانب من عرب واأروبيني اأن 

احلا�صرين  ي�صاركوا  واأن  بدلوهم  يدلوا 

التعامل  طريقة  يخ�ص  ما  يف  جتاربهم 

املثلى مع املناطق الرطبة .

الأفاق ناحية  من   )5
ـ  ـ دون �صك  فتح منتدى جربة للتنمية 

اآفاقا جديدة مبا نادى به ومبا متخ�ص عنه 

من تو�صيات. 

واأخريا وكم�صارك يف فعاليات املنتدى 

اأرى اأنه يتعني اأن:

للمنتدى  دائمة  اإدارة  ت�صكيل  يقع   )1
املدين  املجتمع  مكونات  اإحدى  تكون  قد 

جمعية  تاأ�صي�ص  يقع  اأن  اأو  له  راعية 

اأن  وجب  احلالتني  كلتي  ويف  للغر�ص 

األوان  لكل  ممثلة  املوؤ�ص�صة  الهياأة  تكون 

حومة  و  ميدون  اآجيم  اجلربي:  الطيف 

وفرن�صا  تون�ص  ال�صتات  جرابة  ال�صوق، 

الخ...

القرار  اأ�صحاب  على  ال�صغط   )2
انتخابية  حمطة  كل  وبعد  قبل  ال�صيا�صي 

�صيا�صي  حزب  كل  مقاطعة  اىل  والدعوة 

العرتاف  النتخابي  برناجمه  يت�صمن  ل 

بخ�صو�صية جزيرة جربة كوحدة ترابية 

لتتجزاأ والعمل على مقاومة الأثاراملدمرة 

ملنوال التنمية احلايل والإنخراط الفوري 

اأن  على  م�صتدامة.  تنموية  منظومة  يف 

النتخابات  بعد  ال�صغط  ذلكم  يتوا�صل 

لتذكري الفائز بوعوده النتخابية.

يحي بو�ضداخ
خبرييف املوارد الب�ضرية

ودار�صي التاريخ بوجه عام ؟

مما ل �صك فيه اأّن لكل بلد رجالته واأنه 

ل ميكن اأن ينه�ص ببلد اإل مواطنوه ومن 

يرتبطون بو�صائج روحية مع تلكم البالد.

من  عدا  ـ  اجلربية  النخبة  قامت  لقد 

باع �صمريه من اأجل م�صلحة مادية عابرة 

طالئعي  بدور  ـ  الف�صاد  ملنظومة  وارتهن 

البيئي  التوازن  عن  الذود  يف  متميز 

العمل  خالل  من  وذلك  جربة،   جلزيرة 

الفردي  احلكم  طبيعة  لكّن  اجلمعياتي 

الذي جثم على رقاب العباد طيلة خم�صني 

�صنة مل يرتك لها �صبيال للفعل والتاأثري يف 

القرار ال�صيا�صي.

بعد  اجلربية  النخبة  الآن  وحتاول 

برموز  جانفي   14 ثورة  ع�صفت   اأن 

ما  جراحات  تلملم  اأن  والإف�صاد  الف�صاد 

تركته ال�صنون واأن ترتب اأولوياتها، لذلك 

تناولت  التي  واملوؤمترات  املنابر  تعّددت 

املخاطر املحدقة باجلزيرة يف قادم الأيام. 

املنعقد  للتنمية  جربة  منتدى  اآخرها  كان 

والذي   2012 اأكتوبر   6 و   5 يف 

ب�صكل  واملوؤمترون  عليه  القائمون  حاول 

عام الأجابة على �صوؤال مف�صلي األ وهو: 

اأي منوال للتنمية جلزيرة جربة؟

من  غريه  على  احلدث  هذا  متّيز 

امللتقيات بخم�ص خا�صيات: 

ال�صكل:   ناحية  من   )1
يف  املبتكرة  بطريقته  املنتدى  متيز 

بني  احلدود  تداخلت  حيث  احلوار  اإدارة 

املحا�صر وامل�صاركني يف فعاليات املنتدى 

التي  البنكي  التعليم  طريقة  فيه  ونبذت 

فكان  مادة،  لهكذا  املتلّقني  اأرهقت  طاملا 

تناول  على  يقوم  �صل�صا  حواريا  اأ�صلوبا 

متعّدد الأبعاد لالأ�صكالت املطروحة فال هو 

ول  املعقدة  الأكادميية  املقاربات  يف  غرق 

هو انخرط يف الإ�صفاف والت�صطيح.

امل�صمون:    ناحية  من   )2
والفاعلني  واخلرباء  للجامعيني  كان 

واملدين  ال�صيا�صي  املجتمعني  يف 

كّل  على  ال�صوء  ت�صليط  يف  بارز  ا�صهام 

الإ�صكاليات العالقة بدون ا�صتثناء وتناول 

جميع املو�صوعات انطالقا من روؤية فكرية 

وترابية  جغرافية  وحدة  اجلزيرة  تعترب 

غري قابلة للتجزئة.

اخلرباء: جمموعة  ناحية  من   )3

م�ساغل واهتمامات
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اإىل  حاجة  يف  للزيتون  قيا�صية  �صابة 

اأيد جلنيها

مدني  بولية  �لزيتون  �سابة  تعترب 

 4 حتت�سن  فالولية  قيا�سية،  �لعام  هذ� 

زيتون.  �سجرة  �ألف   200 و  ماليي 

�سهر  بد�ية  يف  �جلني  مو�سم  و�سينطلق 

�آلف  بـ106  �ل�سابة  تقدر  فيما  نوفمرب 

�ألف   21 يقارب  ما  �أي  �لزيتون،  من  طن 

طن من �لزيت  م�سّجلة بذلك ن�سبة زيادة 

�ألف   27 تتعّد  مل  �أن  بعد    300% تبلغ 

معطيات  وفق  وهذ�   2011 �سنة  طن 

�ملندوبية  من  »�جلزيرة«  عليها  لت  حت�سّ

هذ�  ابة  �ل�سّ وتتوّزع  للفالحة.  �جلهوية 

�ألف   49 جرجي�س  يلي:   كما  �ملو�سم 

�ألف   13 قرد�ن  بن  �لزيتون،  من  طن 

مدني  �ألف،   13.5 �سيدي خملوف  طن،  

 10 �جلنوبية  مدني  �آلف،   3 �ل�سمالية 

�آلف، بني خد��س 6 �آلف طن، �آجيم 1.5 

طن،  �ألف   5.5 �ل�سوق  حومة  طن،  �ألف 

ميدون 4.5 �ألف طن.

و قد �أّثر عدم نزول �لأمطار يف �لفرتة 

�حلر�رة يف ولية  و�رتفاع درجة  �لأخرية 

مدني على �سجرة �لزيتون، وبالتايل على 

مردوديتها يف �إنتاج �لزيت.

�لزيتون  جني  مو�سم  �قرت�ب  ومع 

يبقى نق�س �ليد �لعاملة �أكرب عائق وميّثل 

هاج�س �لفالحي ومنتجي هذه �لأ�سجار. 

عملة  توجيه  يتّم  �أن  يقرتح  من  وهنالك 

ل�سهرين  للعمل  �لولية  بكامل  �حل�سائر 

�أو ثالثة يف مو�سم �جلني، و�إذ� مل يح�سل 

�سوى  �آخر  خيار  من  هنالك  فلي�س  ذلك 

�ملجاورة،  �لبلد�ن  من  �لعاملة  �ليد  توريد 

وقد مت �للتجاء خالل ح�ساد �حلبوب �إىل 

قرد�ن.  بنب  �ل�سو�سة  خميم  يف  �لالجئي 

�أن  يجب  �لقيا�سية  �لزيتون  �سابة  لكن 

�ل�سباب  �أن  فيما  �لعمال  �آلف  لها  تتوفر 

رغم  �لفالحي  �لقطاع  �لعمل يف  يرف�س 

30 دينار� يف �ليوم  �أن �لأجر ل يقل عن 

وتر�ه يف�سل �لبقاء يف �ملقاهي و�لنتظار 

�لبلد�ن  باأحدى  باللتحاق  و�حللم 

�لأوروبية... و�إن »حرقا«.

و�صعّية رّثة

بو�سط  و�خل�رش  �ل�سمك  �سوق 

�ملدينة يف حالة رّثة ل متاثلها �إّل و�سعية 

برناجما  �أّن هناك  �ملوؤ�ن�سة، وعلمنا  �سوق 

�سوق  و�إجناز  �ملوؤ�ن�سة  �سوق  لتهيئة 

حمطة  قرب  و�لأ�سماك  للخ�رش  جديدة 

�حلالية  �ل�سوق  وتخ�سي�س  �لربي  �لنقل 

�نتظار  يف  �لتقليدية...  لل�سناعات 

�جلهة  يفيد  �لذي  �لقر�ر  �أخذ  يجب  ذلك 

�إنطالق  على  و�حلر�س  وقت  �أقرب  يف 

�لأ�سغال ب�رشعة لأّن حالة �سوق �ملوؤ�ن�سة 

ل  و�خل�رش  �ل�سمك  �سوق  �سيما  ول 

حتتمل �لإنتظار.

الّلحمة والتكاتف اأ�صا�ص التنمية

مدينة جرجي�س مل ت�سهد �أّي تنمية يف 

�لعهد �لبائد، ويرجع ذلك لعّدة �أ�سباب من 

�مل�سوؤولي �ملحليي مل تكن لهم  �أّن  بينها 

�ملحّلي،  �ل�ساأن  لت�سيري  �لاّلزمة  �لكفاءة 

كما �أّن مو�طني �جلهة يتحملون �مل�سوؤولية 

يف �حلالة �لتي و�سلت �إليها مدينتهم رغم 

عدم  ب�سبب  وذلك  باخلري�ت،  تزخر  �أنها 

�ملدينة  وتق�سيم  �لّد�ئم  وتناحرهم  �إتفاقهم 

ثم  بوعلي،  و�أولد  موؤ�ن�سة  �ىل  �جلميلة 

تق�سيمها على عائالت ف�سال عن �لتناحر 

وعدم �لبحث عن م�سلحة �لعكارة. وبعد 

يق�ّسم  �أن  �إىل  ي�سعى  من  هنالك  �لثورة 

�إ�سالمية  �سيا�سية  تيار�ت  �إىل  جرجي�س 

و�أخرى ي�سارية وقومية.. لذلك ل بّد من 

�لّتعا�س مما ح�سل �سابقا، �إذ ل �رشر من 

�إّنا يف  �إختالف بي �لأحز�ب  �أن يح�سل  

جرجي�س  م�سلحة  على  �لإجماع  �إطار 

كل  فوق  ذلك  وو�سع  �أبنائها  وم�ستقبل 

و�لعرو�سية  �حلز�ز�ت  نبذ  مع  �إعتبار 

و�إعطاء �لأولوية ملن له كفاءة يف ميد�نه 

�إىل  يتحّلى  �أن  �لعام على  �ل�ساأن  لت�سيري 

جانب ذلك بنظافة �ليد و�ل�سلوك.

»حرقان«  من  ح�سل  مّما  نّتعظ  �أفال 

بعد  �ملدينة  �سباب  خرية  من  �آلف   10
�لثورة؟

معرّبة  حادثة  لأذكر  منا�سبة  ولعّلها 

حينها   .1993 �سنة  �سخ�سّيا  ع�ستها 

بوعو�جة  بلقا�سم  �لفا�سل  �لدكتور  كان 

مّنا  وجد  وقد  جرجي�س،  ترجي  ير�أ�س 

ما  و�مل�ساندة  �لّدعم  كّل  ك�سحفيي 

�لق�سم  �إىل  بالفريق  عود  �ل�سّ من  مّكنه 

�إت�سل  من  هنالك  ذلك  خالل  �لوطني، 

لأّن  بوعو�جة  دعم  عدم  �إىل  لدعوتنا  بنا 

جناحه  يعينه  قد  �سيا�سية  طموحات  له 

فقلت  حتقيقها.  على  �جلمعّية  ر�أ�س  على 

ل  للجمعّية  كرئي�س  �لدكتور  لأّن  ل. 

مقر  �إقرت�ح  مّت  قد  وكان  للمو�طني، 

�ملعتمدية �حلايل وتهيئته بعد �لثورة لكن 

توقفت �لأ�سغال، لذلك  ل بّد من قر�ر�ت 

�لدولة  �أمالك  وز�رة  مع  و�لتفاق  جريئة 

لتحويل �ملعتمدية �إىل مقر �لتجمع �ملنحل 

ترفيهّيا  مرّكبا  �مل�ساحة  من  و�لإ�ستفادة 

�ملدين  �ملجتمع  جلمعيات  كمقر  و�لبناية  

�أو د�ر للجمعيات.

يف قطاع ال�صّحة

و300  مليارين  ر�سد  مّت  �أّنه  علمنا 

ميز�نية  يف  �ل�سحة  لقطاع  مليون 

يف  جديدة  �أق�سام  لإجناز   2013
�مل�ست�سفى  وتع�سري  �جلهوي  �مل�ست�سفى 

�لقدمي بو�سط �ملدينة بفتح خمرب وعياد�ت 

�لدفاع  �جلهة يف  ممثلو  خارجية..وقد جنح 

عن �لإعتماد�ت، لكن يبقى ذلك مرتبطا 

�أخرى  جهة  �ملالية.ومن  وز�رة  مبو�فقة 

يف  خمت�ّس  طبيب  �أّي  رف�س  وبعد 

�لأ�سعة �لتحول جلرجي�س لالإ�رش�ف على 

�آلة �ل�سكانار مّت �لإتفاق مع طبيب خا�س 

للعمل يومي يف �مل�ست�سفى �جلهوي على 

�آلة �ل�سكانار.

حول ال�صوناد

يف  ن�رشناه  ما  مع  �ء 
ّ
�لقر تفاعل 

�ل�سوناد  خدمات  حول  �ل�سابق  �لعدد 

كما  بجرجي�س،  لها  �إقليم  بعث  و�رشورة 

يف  وطالبت  �ملحلية  �ل�سلطات  حتركت 

�إقليم  لبعث  بالتدخل  للو�يل  مر��سلة 

�ل�سوناد مبدينة جرجي�س �لتي و�سل عدد 

م�سرتكيها �إىل 25 �ألفا.

من  مطالبة  هنالك  �آخر  جانب  من 

�ملوظفي �ملتقاعدين ببعث فرع ل�سندوق 

ذلك  يجنبهم  حتى  بجرجي�س  �لتقاعد 

على  و�حل�سول  مدني  �إىل  �لتنقل  عناء 

�خلدمات يف جرجي�س ملئات �ملتقاعدين..

الق�صاء هو الفي�صل

�رش�عات  حت�سل  مل  �لثورة  بعد 

ومكونات  �ملنحل  �حلزب  م�سوؤويل  بي 

جهود  تظافر  بف�سل  �ملدين  �ملجتمع 

من  �مل�سوؤولية  بروح  و�لتحلي  �جلميع 

�ملدين. ومع قرب  �ملجتمع  قبل مكونات 

ميكن  �لإنتقالية  �لعد�لة  م�رشوع  �سدور 

�أن  حقوقه  �سلبت  �أو  ُظلم  مو�طن  لكل 

للعد�لة  �جلهوية  للجنة  �سكو�ه  يقّدم 

�لفا�سدين  حما�سبة  ميكن  حّتى  �لإنتقالية 

ـ  و�أبنائها  بجرجي�س  �أ�رّشو�  �لذين  ـ 

ق�سائيا.

ميّثل نف�سه بقدر ما ميّثل �لعكارة جميعهم 

و�سنو��سل دعمه �إعالميا لأّن �ملهّم لي�س 

هو  ما  بقدر  يكون  من  �جلمعّية  رئي�س 

دفاع عن �جلهة وو�سع م�سلحة جرجي�س 

فوق كل �إعتبار. 

جلان جمل�ص التنمية

يرجع  جرجي�س  يف  �لتنمية  غياب 

لعدم وجود جمل�س حمّلي للتنمية يتكون 

خارجها  ومن  جرجيب�س  من  كفاء�ت  من 

موؤخر�  مّت  لذلك  �لقطاعات،  خمتلف  يف 

�لعربي  �ل�سيد  جرجي�س  معتمد  باإ�رش�ف 

تركيب  لإعادة  جل�سة  عقد  فطيمة  بن 

�للجان �ملتفرغة عن جمل�س �لتنمية وهي:

ـ جلنة �لتجهيز و�لتهيئة �لرت�بّية،

ـ جلنة �لربية و�لثقافة،

ـ جلنة �ل�سوؤون �لإجتماعية،

ـ جلنة �لتكوين �ملهني و�لت�سغيل،

ـ جلنة �ل�سوؤون �لإقت�سادية،

و�ملحافظة  و�لنظافة  �ل�سحة  جلنة  ـ 

على �لبيئة،

ـ جلنة �لتخطيط و�لإ�ستثمار.

من  �أع�ساء  �للجان  هذه  يف  و�سارك 

وم�سوؤولون  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  خمتلف 

جمعيات  وممثلو  �ملحلية  �لإد�ر�ت  عن 

خمتلف  يف  و�إطار�ت  �ملدين  �ملجتمع 

لهذه  متوّفرة  و�لفر�سة  �لقطاعات، 

�للجان لإجناز در��سات معمقة حول كل 

و�لت�سغيل  و�لثقافية  �لرتبوية  �ملجالت 

و�لإ�ستثمار وغريها مع حتليل مو�سوعي 

�لقوة و�ل�سعف و�قرت�ح م�ساريع  لنقاط 

وبر�مج ملدينة جرجي�س وميكن �لإ�ستفادة 

يف  �ملوجودة  �لعكارة  �إطار�ت  من 

وهي  �لوز�ر�ت  خمتلف  يف  �لعا�سمة 

�إطار�ت عليا.

مّرة اأخرى...

غياب  عن  �ل�سابق  �لعدد  يف  حتّدثنا 

من  تتكّون  �لبلدية  يف  ع�رشية  �إد�رة 

�إطار�ت يف �ملالية ومهند�سي وت�ساهم يف 

برجمة م�ساريع وبلورة  نظرة ��ست�رشفّية 

تو�سعت  �لتي  جرجي�س  ملدينة  م�ستقبلية 

من عّدة �إجتاهات وتتطلب قر�ر�ت جريئة 

�لعي�س  يف  �لقادمة  �لأجيال  حلّق  �سمانا 

�لكرمي. وقد لقي هذ� �ملقال �سدى �إيجابيا 

لدى قر�ء »�جلزيرة« يف جرجي�س لأّنه �أتى 

�سنو�ت،  منذ  �جلميع  به  يطالب  ما  على 

يف  موجودة  �ل�سلطات  كل  �أن  وذكرنا 

حقيقة  وهذه  ـ  للبلدّية  �لعام  �لكاتب  يد 

�أحد ـ �لذي ف�سل يف  تع�سري   ل ينكرها 

يعجب  مل  كالمنا  وطبعا  �إد�ريا.  �لبلدية 

�أن  باإمكانه  وكان  �لعام  �لكاتب  �ل�سيد 

لكنه  �ل�سحافة  لقانون  طبقا  �لرّد  يتوىّل 

مل يفعل ذلك، بل عمد �إىل ممار�سات خلنا 

�أّنها وّلت مع �لعهد �ل�ّسابق.

�أمام  م�سوؤولون  ك�سحفيي  .�إّننا 

�سمائرنا وجمتمعنا ونتحمل م�سوؤولياتنا 

�ل�سيد  ونذّكر  نكتب،  ما  يف  كاملة 

�ملجتمع  مكونات  كافة  �أن  �لعام  �لكاتب 

ليلة  ذ�ت  �إجتماعها  و�لأحز�ب يف  �ملدين 

�أكدو� على  رم�سانية يف بلدية جرجي�س 

�أّن ل جناح لأي نيابة خ�سو�سية �أوجمل�س 

بلدي يف ظل غياب عقلّية جديدة ت�ساير 

�لعهد  مع  قطع  من  بالدنا  �سهدته  ما 

على  �لتفّتح  �ملفرو�س  من  لأّن  �لبائد، 

�لكفاء�ت و�لقيام بجرد ملا �أجنزته �لبلدّية 

�لإد�رة  حما�سبة  ل  ومَل  م�ساريع  من 

�حلالية وتقييم عملها بطريقة مو�سوعية 

لالّتعاظ من �أخطاء �ملا�سي وفتح �سفحة 

و�لّنهو�س  �ملو�طن  خدمة  قو�مها  جديدة 

باملنطقة �لتي عانت طويال من �لتهمي�س.

يف باب ت�صغيل املعّطلني

عن  �ملعطلي  �ل�سهائد  �أ�سحاب  نّظم 

�أكتوبر  �سهر  خالل  حتركات  عّدة  �لعمل 

و�أبلغو� مطالبهم ب�رشورة توفري مو�طن 

�سغل وبعث م�ساريع للتنمية وقد تفاعل 

معهم.  �لأحز�ب  ومكونات  �ملو�طنون 

ويبلغ عدد �ملعطلي من �أ�سحاب حاملي 

�سندوق  لدى  �مل�سجلي  �ل�سهاد�ت 

بينهم  من  عاطل   1500 �لت�سغيل 

�أّن  مبا  فقط  و300�ساب  1200فتاة 
ويجب  لأوروبا،  »حرقو�«  �ل�سباب  �أغلب 

تكثيف �للقاء�ت  مع  رجال �لأعمال �لذي 

مليون  ب500  م�ساهمتهم  عن  �أعربو� 

و�سع  جانب  �ىل  �لت�سغيل  �سندوق  يف 

�سندوق للت�سغيل ت�ساهم فيه �ل�رشكات 

ملح  من  جرجي�س  خري�ت  ت�ستغل  �لتي 

وبرتول و�سمك من �أجل م�ساعدة �ل�سبان 

�لإنت�ساب  على  �لعاطلي  و�ل�سابات 

و�لإحاطة بهم من قبل �لإد�ر�ت �ملحلية.

احلديقة العمومّية؟

من  جرجي�س  مدينة  ت�سكو 

متنّف�سا  تكون  عمومية  حديقة  غياب 

اأخبار جرجي�سـ   اإعداد: عماد بلهيبة

القراآنية  املدر�صة  فجاءت  الله،  كتاب  كلي حلّفاظ  �صبه  غياب  من  عانت اجلزيرة  لقد 

»املعرفة« خري جواب مللء هذا الفراغ خا�صة واأّن هذه املدر�صة كانت حلما يراود الطبقة 

العلمية وكذلك عامة النا�ص منذ عقود. بداأت امل�صاورات اجلدية لرتتيب متطلبات ملّف هذا 

امل�صروع  منذ العهد البائد، ومّت الت�صال بالوزارة املعنية، وكانت الجابة بالرف�ص بتعلة 

اأّن القانون ل ي�صمح اإل باإن�صاء كتاتيب. ولكن، ومع ا�صرار ال�صاهرين على املدر�صة مّت  

قبول امل�صروع واإ�صناد رخ�صة كتاب للكبار. ومّت ت�صييد املدر�صة بجوار جامع بو�صداخ 

بحومة فاتو ثم افتتاحها م�صاء الأحد 7 اأكتوبر مب�صاهمة من اأهل اخلري وخا�صة من لدن 

اجلمعية اجلربية بفرن�صا. وتهدف املدر�صة اىل تكوين جمموعة من ال�صباب حلفظ كتاب 

الله عّز وجّل يكونون على جانب كبري من التفقه يف الدين والعلوم ال�صرعية لإعدادهم 

خلطة امام خم�ص مب�صاجد اجلزيرة.

ي�صتمل  الداخلي  الق�صم  داخلي وق�صم خارجي.  ق�صم  ق�صمني:  املدر�صة من   وتتكون 

من  الأحد  املبيت  على  الطلبة  يقبل  للقراآن.  وحفظ  لدرا�صة  وقاعات  ومطعم  مبيت  على 

كل اأ�صبوع على ال�صاعة اخلام�صة م�صاء ليغادروه يوم اجلمعة بعد الواحدة زوال. ومن 

�صروط القبول يف املبيت التفّرغ التام وعدم مزاولة اأّي ن�صاط اإىل غاية التخرج ب�صهادة 

القراآن برواية قالون عن نافع املدين. ومع احلفظ مّت تخ�صي�ص يوم الثنني  يف حفظ 

واجلمعة  العربية  للغة  واخلمي�ص  للعقيدة  والأربعاء  لل�صري  والثالثاء  احلديث  لعلوم 

ال�صاعة  اىل  �صباحا  الثامنة  ال�صاعة  من  درو�صه  فتنطلق  اخلارجي  الق�صم  اأما  للفقه. 

�صة حلفظ القراآن رواية ودراية.  ومن ال�صاعة احلادية ع�صرة  احلادية ع�صرة وهي خم�صّ

اىل منت�صف النهار والربع يح�صر الطلبة در�صا يف العلوم ال�صرعية. 

بن  الطيب  الأ�صتاذ  املدر�صة  على  املبا�صرة  امل�صرفة  وهي  املعرفة  جمعية  عّينت  ولقد 

عمر مديرا للمدر�صة وال�صيخ �صعيد الباروين مر�صدا تربويا... ولتكرمي �صيوخ اجلزيرة 

ال�صيخ  ومنهم  بع�صهم،  باأ�صماء  التدري�ص  قاعات  بت�صمية  املدر�صة  ادارة  قامت  الأجاّلء 

فرحات  والدكتور  الله،  رحمه  دعلي  بن  م�صطفى  وال�صيخ  الله،  رحمه  بايحيي  حميدة 

اجلعبريي اأطال الله يف عمره. 

ول يقت�صر ن�صاط جمعية »املعرفة« التي يراأ�صها الأ�صتاذ �صعيد قوجة على الإ�صراف 

وا�صتدعاء  الدينية  املنا�صبات  تن�صيط  على  ال�صهر  كذلك  بل  القراآنية  املدر�صة  على 

من  م�صاجد  عّدة  يف  والرجال  للن�صاء  القراآن  تعليم  و  وخارجها  تون�ص  من  حما�صرين 

اجلزيرة كجامع ال�صيخ وجامع بو�صداخ وجامع الهواري  وجامع مدراجن و جامع املالق 

وجامع املدينة. 

اأبو رقية

جربة: افتتاح مدر�شة »املعرفة« لتحفيظ القراآن الكرمي

منظومة الت�ضرف يف النفايات تتطلب وعيا بيئيا من املواطنني و تكاتف جهود املجتمع 

املدين وو�ضائل الإعالم لنجاحها

تزايد تدهور الو�صع البيئي يف خمتلف جهات البالد ب�صبب تكاثر الف�صالت و الأو�صاخ و عجز البلديات لوحدها عن معاجلتها و بعد 

ما ح�صل يف قاللة حتدث رئي�ص ديوان وزيرة البيئة ال�صيد اأبوبكر حومام عن تركيز منظومة منوذجية للت�صرف يف الف�صالت بجزيرة 

جربة و �صيتم متابعتها بلجنة من رئا�صة احلكومة تتكون من خمتلف الوزارات و يف �صورة جناحها �صيتم تعميمها على بقية معتمديات 

البالد. و هذه املنظومة التي �صنقدم تفا�صيلها اإ�صافة اإىل �صهادة من م�صتثمر اإيطايل يف هذا املجال حتدث عن جناح هذه املنظومة يف 

خمتلف املدن الإيطالية.

وهي متكن من خلق مواطن �صغل و بعث �صركات خمت�صة يف هذا املجال و ترتكز اأ�صا�صا على �صرورة فرز الف�صالت انتقائيا حيث 

تقوم به النزل و املوؤ�ص�صات و كذلك العائالت :

ـ املواد الع�صوية من اأطعمة و غريها ميكن تثمينها ور�صكلتها كاأ�صمدة للحدائق. 

ـ فرز ف�صالت البال�صتيك لبيعها واإعادة ا�صتعمالها

ـ ردم النفايات التي ل ميكن ر�صكلتها 

و للنجاح يف هذه التجربة النموذجية لر�صكلة الف�صالت لبد اأن تنطلق حملة حت�صي�صية كبرية ت�صارك فيها و�صائل الإعالم واملجتمع 

املدين واجلمعيات حتى تتم عملية فرز الف�صالت واإعادة تثمينها ماديا اأو تقنيا. و قد انطلقت يف جزيرة جربة حملة اإعالمية باملعلقات 

ل�صرورة التقيد بقواعد فرز الف�صالت.

 جتربة يف اإيطاليا :

خالل ملتقى جربة للتنمية �صجلت مداخلة من م�صتثمر اإيطايل يف هذا املجال حتدث عن التجربة الإيطالية يف فرز ور�صكلة الف�صالت 

واأكد اأن الفرز النتقائي �صرورة يتقيد بها اجلميع ويتم ال�صتفادة من الف�صالت الع�صوية يف ال�صماد للفالحة وبعد الفرز تنخف�ص كمية 

الف�صالت التي يتم رفعها للم�صبات. كما اأكد على �صرورة ال�صتفادة من برنامج المم املتحدة للعناية بالبيئة و�صرورة توعية العائالت 

والتالميذ يف املدار�ص واملوؤ�ص�صات حتى تنجح التجربة الأوىل يف تون�ص للت�صرف يف الف�صالت التي �صتنطلق قريبا يف جربة.

وقد عربت عّدة موؤ�ص�صات عن ا�صتعدادها للن�صاط يف هذا املجال وامل�صاهمة يف عملية الت�صغيل، كما اأّن عّدة بنوك اأبدت ا�صتعدادها 

اأ�صا�صا جناح هذه  �صيحدد  الذي  املواطن هو  اأن وعي  والأكيد  الف�صالت.  ر�صكلة  من  معدات متّكن  �صراء  املوؤ�ص�صات يف  لتمويل هذه 

التجربة النموذجية.

عماد بلهيبة 

نقال عن »مينانك�س 

الخبارّية« 

اللكرتونّية:

ل تزال بلدية جربة ميدون وفية ملنهج الرفاهة و البذخ الذي �ضلكته منذ 

 passat نوع  فاخرة من  اإدارية  ب�ضيارة  العام  كاتبها  فبعد متّتع  �ضنوات، 

اخلا�ضة،  �ضوؤونه  ق�ضاء  يف  ي�ضتغلها  والبطال  املحروم  ح�ضاب  على  كامتياز 

املكاتب  يف  تركيبهم  مت  مكيف  جهاز   45 موؤخرا  تقتني  البلدية  هي  ها 

ذمة  على  و�ضعت   Partner نوع  من  اأخرى  اإدارية  �ضيارة  اإىل  بالإ�ضافة 

رئي�س م�ضلحة. كما ر�ضدت 200 األف دينار من ميزانيتها احلالية لتجهيز 

 ... ال�ضوتية  التجهيزات  واأحدث  الأثاث  باأرقى  اجلديدة  الجتماعات  قاعة 

اأب�ضط  يف  �ضديد  نق�س  من  النظافة  اأ�ضطول  فيه  يعاين  الذي  الوقت  يف 

ال�ضروريات. كما علمنا اأن اأحد روؤ�ضاء امل�ضالح انطلق »اأم�س« يف رحلة اإىل 

باري�س ت�ضتغرق اأ�ضبوعا كامال، جميع امل�ضاريف على كاهل البلدية لي�ضارك 

يف ندوة »البعو�س« التي »�ضـ«تنعقد يوم 17 اأكتوبر ...

 )بلدية ميدون اأف�ضل مثال ل�ضيا�ضة التق�ضف(! 

نبيل بن وزدو

بلدية جربة 

ميدون... 

اإىل اأين ..؟

اأ�سداء جهوّية
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Quelques semaines de vacances sur l’île des rêves...
«Chaque jour je vois autour de moi en pleine ville tant de choses qui pourraient être mises en valeur 

et montrer que cette île est belle comme tout ici peut être douceur et bonheur de vivre. Mais...»
l’auteur de ces lignes est un fervent amoureux de Djerba depuis qu’il y a été coopérant, professeur d’éducation physique à la fin des 

années 60. Il y vient tous les ans passer quelques jours de vacances. Cette année, il fut surpris de constater que des changements profonds 
bousculent la socièté insulaire. Il raconte....

Déjà je suis au courant de ce 
qui est la préoccupation prin-
cipale des Djerbiens en ce mo-
ment. En effet tout au long de la 
route entre l’aéroport et Houmt-
Souk j’ai vu des tas d’ordures 
ménagères comme je n’en avais 
pas vus depuis longtemps. Le 
chauffeur de taxi n’a pas pu me 
donner d’explication mais Lotfi 
est bien placé pour le faire. Le 
quartier ou je réside n’échappe 
pas au problème: au carrefour 
des rues, à 50 m, un gros olivier 
abrite un tas de déchets ména-
gers plus haut que la benne (ici 
on dit la poubelle) et qui ne laisse 
par endroit qu’une seule voie de 
circulation. Sur le chemin que 
j’emprunte chaque jour pour 
aller au Publinet soit à peine 
1km, 3 autres dépotoirs sembla-
bles sont constitués. De temps en 
temps certaines personnes lasses 
de la puanteur et de la prolifé-
ration des mouches et craignant 
sans doute aussi quelque épidé-
mie, mettent le feu. Résultat: une 
autre puanteur mais le tas dimi-
nue et on peut recommencer. 

J’apprends donc que le site 
d’enfouissement de Guellala que 
j’étais allé voir l’an dernier est 
fermé et que les habitants excé-
dés par les odeurs pestilentielles 
et surtout par les promesses non 
tenues de l’administration, orga-
nisent le blocus pour empêcher 
tout apport supplémentaire. Je 
ne sais si la centaine d’hôtels de 
l’île participe aussi de cette accu-
mulation mais si oui, il n’est pas 
surprenant que le site déborde. Il 
faut tout de même dire qu’il n’y 
a jamais eu d’organisation réelle 
de ramassage des déchets ména-
gers. Il y a 45 ans, à l’époque où 
je vivais ici, la population dans 
sa grande majorité était pauvre, 
n’avait pas de surplus et ne je-
tait pratiquement rien. De plus il 
n’y avait pas de bouteille plasti-
que ni de boite métallique pour 
boisson ni d’emballage plastique 
pour produits alimentaires ni de 
sachets de nylon. On recevait le 
sucre ou la farine ou la viande 
dans des cornets de gros papier 
que le marchand confectionnait 
devant nous. Puis on a vu proli-
férer dans la campagne les sacs 
de nylon noir au bord des che-
mins, accrochés aux tabias, aux 
oliviers, aux cactus; petit à petit 
les routes, chemins et plages ont 
été balisés de bouteilles plasti-
ques écrasées. Bien sûr il y avait 
quelques 1/2 tonneaux dans les 
quartiers ainsi que leur ramassa-
ge mais ils sont rapidement deve-
nus insuffisants et aux alentours 
ce fut le domaine des chats. 

Cela ne traîne pas! Je suis ar-
rivé le mardi et le samedi se pro-
duit un évènement gravissime. 

et accusées de mauvaise vie. 
Je n’avais non plus jamais 

autant vu de femmes à 2 ou en 
groupe à la terrasse d’un restau-
rant, ni de filles ou de femmes 
pilotant un scooter ce qui n’ar-
rivait pas avec les mobylettes; 
et jamais vu, ça jamais de cou-
ples de tunisiens se tenant par 
la main au vu et au su de tout le 
monde. Pas beaucoup ( 5 ) mais 
c’est déjà beaucoup, trop di-
raient d’autres car ceci est bien 
une création du diable. Peu de 
femmes dont on ne voit que les 
yeux et pour ce qui est des filles 
sortant des collèges ou lycées tou-
jours environ moitié- moitié. Les 
filles portant le hijeb n’étant pas 
moins regroupées avec des gar-
çons que les autres. La boutique 
Publinet ou je me rends est tenue 
par une jeune fille très mignonne 
qui porte le hijeb comme per-
sonne, parfois noir, le plus sou-
vent coloré et assorti couleur et 
motifs avec chasuble et pantalon, 
elle aurait toute sa place dans un 
magazine de mode  . 

Un autre problème résidait 
dans le prix des moutons à l’ap-
proche de l’Aid el Adha. Dès le 
2eme jour je savais en parlant 
avec des voisins que les prix 
s’étaient envolés cette année. Le 
gouvernement a donc fait venir 
des moutons de l’étranger. 

Quelqu’un s’est-il posé la 
question du coût? 

D’où vient l’argent? 
Comme pour la campagne 

électorale d’Ennahdha? du Qa-
tar ou de l’Arabie Saoudite !

Soyez vigilant, rien n’est gra-
tuit. Ces deux pays théocratiques 
investissent pour un résultat. De-
puis l’an dernier tout le monde 
sait que Mr. Ghannouchi est en 
réalité l’homme fort de la Tu-
nisie et que rien ne se fait sans 
son accord. Même si on essaie de 
vous faire croire au modèle tur-
que, soyez assurés que ce n’est 
pas un modèle: lisez les livres 
d’Orhan Pamuk, prix nobel de 
littérature et voyez sur internet 
combien de poètes, journalistes 
écrivains, artistes turcs ont été 
assassinés en Turquie et en Eu-
rope depuis l’arrivée au pouvoir 
du Parti pour la Justice et le 
Développement. Sans parler du 
sort réservé à la minorité kurde 
pourtant musulmane à ce que je 
sache.

Mais dernièrement personne 
ne peut plus avoir l’excuse de 
croire que Mr. Ghannouchi veut 
le bien des tunisiens. Il a dit 
clairement à ses sympathisants 
qu’il veut installer le fondamen-
talisme,  que l’Islam s’applique 
à tous les musulmans soumis à 
Dieu et que Islam et Charia se 
confondent. 

Je vous souhaite beaucoup 
de courage et plus que tout que 
vous soyez capables de vous unir 
comme l’ont fait les habitants de 
Guellala sans que ce soit néces-
sairement contre la police qui 
peut ne pas être contre la po-
pulation dont elle est issue. La 
police de l’île l’a démontré éga-
lement à Guellala en n’usant pas 
de ses moyens de défense. C’est 
à méditer et il faut en tirer des 
leçons pour les temps à venir qui 
s’annoncent difficiles. J’aime-
rais pouvoir revenir dans cette 
région que j’aime, dans ce pays 
que le monde entier, incrédule, a 
vu conquérir sa liberté et qui se 
trouve sous la menace de grou-
pes qui n’ont même pas participé 
à cette libération. 

Djerba - Agde 
octobre 2012

- violence vis à vis de tout 
ce qui n’est pas conforme à la 
conception fondamentaliste de 
l’Islam et appel à la rescousse du 
Diable: les policiers, en principe 
chargés de protéger les citoyens, 
qui ont violé la jeune femme et 
racketté son compagnon,  ont 
reconnu le diable en elle, ils sont 
donc déjà totalement excusés et 
même des héros. 

Deux conclusions s’imposent: 
- comment les personnes qui 

tiennent ce discours ne voient-el-
les pas qu’en cherchant à avilir 
les femmes c’est eux même qu’ils 
avilissent en dévoilant leur vrai 
visage, leur concupiscence et 
leur perversion. Vous voici reve-
nus au bon vieux temps des tri-
bus dans le désert il y a 1500 ans 
ou au mieux comme il y a peu 
avec le modèle envié des talibans 
organisant les pendaisons et la-
pidations publiques.

- toute personne peut désor-
mais comprendre que pour être 
transformé illico de coupable en 
victime il suffira d’invoquer la 
présence du diable chez l’autre.  
L’homme qui assassine son 
beau-père c’est à cause du dia-
ble; le jeune garçon qui poignar-
de son copain  c’est le diable; 
les trafiquants qui attaquent les 
douaniers de Sfax c’est le diable; 
l’homme qui meurt d’une crise 
cardiaque à Tatahouine c’est le 
diable ... Il suffira bientôt qu’un 
voisin dise que votre façon de vi-
vre est sûrement l’oeuvre du dia-
ble et vous serez condamné . 

Mais enfin sur quoi achoppe 
vraiment la Constituante?   Le 
statut de la femme bien sur!

Mais pour-
quoi donc 
faut-il encore 
un statut de 
la femme?

M a i s 
parceque ce 
n’est pas un 
être humain 
comme les 
autres, sous-
entendu les 
hommes, les 
seuls vrais 
êtres hu-
mains puis-
que la fem-
me est née 
de l’homme. 
Sauf qu’on 
sait actuelle-
ment (mais 
on ne le sa-
vait pas il y 
a 1500 ans) 
que dans les 
p r e m i e r s 
mois de la vie 

intra-utérine la multiplication 
des cellules et leur spécialisation 
donne d’ abord un être de sexe fé-
minin que les hormones libérées 
par la mère vont faire évoluer 
éventuellement vers l’autre sexe. 
C’est donc l’homme qui nait de 
la femme et non l’inverse. 

Que dire d’autre dans le 
même temps ou chaque jour je 
vois autour de moi en pleine ville 
tant de choses qui pourraient 
être mises en valeur et montrer 
comme cette ville est belle com-
me tout ici peut être douceur et 
bonheur de vivre. Même si je 
n’ai jamais vu autant de person-
nes conduire leur enfant à l’école 
coranique plutôt qu’à la garderie 
ou la crèche. Même si je n’avais 
jamais vu de femme mendier et 
encore moins de femme avec un 
enfant, mais la brutalité avec la-
quelle une femme peut être répu-
diée actuellement et rejetée par 
sa famille et par la société est tel-
le qu’elles se trouvent du jour au 
lendemain livrées à elles mêmes 

nération productrice de dioxine 
cancérigène et aussi du tri sélec-
tif impossible pour les matières 
plastiques dont les composants 
sont tous différents.       

Une autre préoccupation et 
sujet de conversation quotidien, 
relayé par les journaux et la té-
lévision et bien sûr les sites in-
ternet, c’est l’incertitude entre-
tenue sur l’après 23 octobre. En 
effet les élections de 2011 avaient 
pour objet la désignation de re-
présentants des différents partis 
politiques afin de former une As-
semblée Nationale Constituante 
disposant d’une année pour éla-
borer une nouvelle Constitution, 
cette année se terminant ce mar-
di 23 octobre 2012.  Donc au delà 
de cette date la dite Assemblée 
est elle encore légitime? A-t’elle 
reçu mandat pour prolonger sa 
session? Peut-elle s’y autoriser 
elle même? 

Comme je me trouvais déjà 
ici l’an dernier lors de l’ouver-

ture des travaux de cette Assem-
blée je me rends bien compte du 
peu de chemin parcouru. La ma-
jorité politique sous la houlette 
de la mouvance islamiste a pris 
beaucoup de temps pour empê-
cher que soient pris en compte 
les Droits Humains reconnus in-
ternationalement afin de laisser 
aux extrémistes la possibilité de 
faire régner l’inquiétude et très 
souvent la peur:

- brûler la maison du direc-
teur de la chaîne de télé Nessma 
(d’ailleurs traduit en justice ) une 
des premières victimes transfor-
mée en accusé.

- brûler les maisons de mili-
tants opposants d’Ennahdha. 

- menaces de mort à des co-
médiens et réalisateurs. 

- violence physique jusqu’à 
mort d’homme sous couvert du 
Comité de Défense de la Révo-
lution (copié-collé des Gardiens 
de le Révolution iraniens) qui se 
révèle d’autant plus défenseur 
qu’il a moins participé au début. 

Dans la ville même de Guellala. 
La police, sans doute envoyée 
pour empêcher que quelqu’un 
s’oppose à la réouverture ad-
ministrative du site est bloquée 
comme dans une embuscade, des 
pierres sont lancées sur les poli-
ciers pris pour des ennemis, des 
voitures de police sont brûlées 
par des jets de cocktails molotov. 
Il y a une soixantaine de bléssés 
chez les fonctionnaires de police 
pour 2 ou 3 chez les manifestants 
et la décharge est refermée. Je 
me trouvais présent lors de la 
narration par un responsable 
de la police de ce qui est arrivé. 
Il en avait les larmes aux yeux. 
C’est du jamais vu dans l’île , 
dit-on mais l’histoire nous ap-
prend tout de 
même que les 
Djerbiens, re-
poussés jadis 
dans cette île 
par les idéo-
logies domi-
nantes du mo-
ment (comme 
les Mozabites 
dans le désert, 
ailleurs) ont 
su développer 
des réactions 
à la persécu-
tion aussi vio-
lentes que leur 
patience peut 
être grande. 

Deux jours 
après un ca-
mion accom-
pagné d’un 
b u l l d o z e r 
passait pour 
enlever le gros 
tas prés de 
chez moi et de 
même un peu partout. Mais ra-
pidement tout recommence et le 
tas reprend du volume autour de 
la benne remise sur pied. Il faut 
dire que rien n’a été ramassé 
alentour et que personne ne ra-
masse ce trane devant chaque 
maison et le long des chemins et 
que chacun jette là où il se trouve 
tout ce qu’il a dans les mains dès 
qu’il n’en a plus l’usage. Bien 
sûr le respect de l’environne-
ment suppose une sensibilisation 
de tous les instants et dès le plus 
jeune âge. Bien sûr il y a déjà eu 
des avancées: souvenons nous 
des montagnes sur la route de 
Sidi Salem dans les années 90. 
Mais bien sûr aussi cela suppose 
une réelle volonté politique c’est 
à dire des moyens financiers 
fondés sur le principe pollueur-
payeur. Mais on sait aussi que ce 
problème n’est toujours pas ré-
solu dans aucun pays: on connait 
les limites de l’accumulation ou 
de l’enfouissement pollueur des 
nappes phréatiques, de l’inci-

Arrivé à l’aéroport , j’ai l’occasion d’échanger quelques mots 
avec la conductrice du bus qui nous amène de l’avion jusqu’au bâ-
timent:

- Je peux rester près de vous, ici, devant?
- Bien sûr. 
- Le fils d’un de mes amis conduit aussi les bus, ici. Bassam. 
- Oui, je le connais bien. 
Voilà comment les amis de Mellita ont su que que j’étais là, alors 

que j’avais décidé de leur faire la surprise. Tout simplement par-
ceque je n’ai pas su tenir ma langue et ne veux pas passer pour un 
touriste lambda . Quelle prétention! 

Pour les formalités il y a du changement même par rapport à l’an 
passé: le contrôle de police n’a jamais été aussi rapide et les doua-
niers nous ouvrent largement le passage d’un geste de la main. 

Au dehors il fait tiède, ciel nuageux, ça ressemble un peu à oc-
tobre pour le gris et à septembre pour la température. Je prends un 
taxi qui me conduit jusqu’au bureau du journal de mon ami Lotfi 
qui, comme les années précédentes, m’a trouvé un logement quel-
que part dans Houmt-Souk. Le chauffeur de taxi a l’air surpris que 
je sache où se trouve la station des louages. Je ne m’engage pas 
dans les explications. Je serai donc pour 3 semaines dans un ap-
partement bien agencé avec une belle terrasse, à moins d’un quart 
d’heure à pied du centre ville, ou de Promogro, ou de la boutique 
Publinet que je connais bien pour l’avoir fréquentée la dernière 
fois. 

Même le port de plaisance  a été submergé de déchets

Par: 
Jean-Marie GARNIER
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