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

وهؤالء المثقفون التونسيون قد انضموا لالتحاد.
بالفكر والساعد نبني هذا الوطن

كلامت خالدة للزعيم فرحات حشاد
الخميس 4 جويلية  2019 -  30 شوال  1440 هـ - العدد   1545 - السنة 54 الثمن 900 مي

www.ugtt.org.tn

كلامت خالدة للزعيم فرحات حشاد  

للشبكة النقابية للهجرة
 ببلدان املتوسط وجنوب الصحراء

إتحاد الشغل مينح 

املهاجرين االفارقة 

انخراطات رشفية ويناضل 

لحاميتهم من االستغالل

وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية 

انقالب عىل االلتزامات 
وتوتريٌ لالوضاع

جلسة مع الجامعة العاّمة  
للشؤون الّدينية

اتفاق إيجايب واألمل 
يف النقاط العالقة

ما بقي عالقا من يوم الخميس الغامض:

هدوء املجتمع املدين وحكمته 
يعدالن البوصلة ويُؤمنان 

االنتقال الدميقراطي

هدوء املجتمع املدين وحكمته 
يعدالن البوصلة ويُؤمنان 

االنتقال الدميقراطي

ويتواصل االخرتاق...

إرهابيا القرجاين وشارع بورقيبة »يسكنان« لدى عنرص
 يف جهاز االستخبارات التونسية
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الحدث

عىل  لكم  وشكرا  تونس  يف  بكم  وسهال  أهال 
هذا  يف  باملشاركة  وترشيفنا  الدعوة  تلبية 
يُعّد  والذي  املشهود  الدويل  النقايب  الحدث 
األول واألكرب من نوعه يف مجال التداول بشأن 

العاملة املهاجرة.
تحية شكر وتقدير إىل كّل من ساهم وعاون 
ودّعم ليلتئم هذا اللّقاء الحدث والّذي يتنزّل 
يف إطار املساعي املبذولة إلعادة بناء التضامن 

العاميل العاملي.
األبيض  البحر  من  نجعل  أن  إىل  طموحنا  إّن 
والرقّي  والرّخاء  للسالم  فضاًء  املتوسط 
القارتني  شعوب  لتواصل  وجرسا  االجتامعي، 
يتحّقق من  أن  واإلفريقية، ال ميكن  األوروبية 
بني  والتضامن  التعاون  عالقات  توثيق  دون 
ونقابات  والجنوبية  الشاملية  ضّفتيه  نقابات 

جنوب الصحراء يف القارة اإلفريقية وفيام بني هذه وتلك.
حوكمة  سوء  بسبب  عميقة  أزمات  اليوم  تشهد  الثالث  املناطق  فهذه 
بذلك  مغّذية  شامل«  و«جنوب  جنوب«  »جنوب  امتداداتها  يف  الهجرة 

مشاعر الكراهية والعنرصية والتمييز.
البناء  سريورة  يف  ودامئة  هاّمة  مكانة  تحتّل  اليوم  الهجرة  أصبحت  لقد 
العمل  أمام رهان وحدة  النقابية  الحركة  األورومتوسطية. واضعة هكذا 
كانوا  سواء  للعاّمل  األساسية  الحقوق  أجل  من  النضال  وواجب  النقايب 

أصليني أو مهاجرين.
من  مسلوبني  االحتياجات  ذوي  من  كعاّمل  باملهاجرين  االعرتاف  إّن 
حقوقهم األساسية ويحتاجون إىل الحامية الخصوصية ال ميكن أن يبقى يف 
مستوى الخطاب والنوايا الحسنة. إّن التضامن الفعيّل مع العال املهاجرين 

ينبغي أن يتحّول إىل رهان حقيقي مجّسد عىل أرض الواقع.
إّن تقاطع العمل النقايّب بني بلدان املنشأ وبلدان العبور والبلدان املضيفة 
املهاجرة  العاملة  وتوجيه  الستقبال  محورية  حلقة  اليوم  متثّل  أصبحت 
لدول  بالنسبة  الحال  كام  االستقبال  فدول  حقوقها.  وعن  عنها  والدفاع 
املنشأ والعبور لن تقدر وحدها عىل وضع سياسات عادلة ودامجة لحقوق 

املهاجرين من دون االنخراط القوّي للنقابات وملنظاّمت املجتمع املدين.
إّن عقم السياسات العمومية عىل لصعيدين الوطنّي واإلقليمّي أصبحت 
تحتّم الحوار االجتامعّي كآلية رضورية ومتأكّدة إلضفاء االنسجام والتوافق 

بني االعتبارات األمنية االجتامعية واإلنسانية.

نزعة انغالق خطرية
إنّنا نعيش اليوم بسبب تعاظم مّد الهجرة، وخاّصة الهجرة غري النظامية، 
وقد  ال  كيف  والعنرصية.  الكراهية  مستنقع  نحو  خطرية  انزالق  نزعة 
نجحت قوى اليمني املتطرّفة إىل حّد كبري يف مغالطة جزء كبري من الرأي 
العام جعلته ينظر إىل الهجرة كـ«خطر« داهم مدّمر للتامسك االجتامعي 
الثقافية  وللنقاوة  االجتامعية  الحامية  التشغيل وملنظومة  لفرص  ومهّدد 
والدينية ولقيم الدميقراطية. هكذا وقع تحويل قضايا الهجرة من طبيعتها 
يافطة  تحت  أمنية  قضايا  مجرّد  إىل  والحقوقية  واالجتامعية  االقتصادية 

االتّجار بالبرش والجرمية املنظمة ومسألة الالجئني.
التباغض  بالكراهية ويقتل ويغّذي مشاعر  يَرَْشُح  أمام خطاب  اليوم  إنّنا 
ويقتل روح التضامن بني العاّمل، خطاب يفرّق وال يوّحد.. خطاب يهدم 

وال يبني..

أمل التوسيع واالنفتاح
وجنوب  املتوسط  لبلدان  للهجرة  النقابية  الشبكة  ببعث  متفائلون  إنّنا 
أورومتوسطية  نقابات أخرى  وانفتاحها عىل  توسيعها  أمل  الصحراء عىل 
وإفريقية حتّى تخرجنا من سلبيّتنا ومن واقع الترشذم الذي أصبحنا فيه. 
وإنّنا وإن نشكر لكم جميعا ترشيفنا بإسناد خطة تنسيق أعامل الشبكة 
إىل االتحاد العام التونيس للشغل، فإّن وقوف مؤسسة »فريدريك إيربت« 

تجعلنا  األوىل  الوهلة  منذ  جانبنا  إىل 
عىل ثقة كبرية مبهّمتنا وبدورنا من أجل 
مبا  أوطاننا  يف  الهجرة  سياسات  تعديل 
السامية ومبا  النضالية  قيمنا  يتالءم مع 
املهاجرين  حقوق  حامية  عىل  يساعد 
االقتصادية واالجتامعية والنقابية وعىل 

إدماجهم يف محيطهم ببلدان املهجر.
أعضاء  كمنظاّمت  ألنفسنا  حّددنا  لقد 
العائالت  إىل  تنتمي  التي  الشبكة  يف 
النقابية الثالثة بشامل املتوّسط وجنوبه 
األهداف  من  جملة  الصحراء  وجنوب 
يهّمنا التذكري بها يف مثل هذه املناسبة 

وهي:
عىل  عضو  منظمة  كّل  تعمل  أن  أوال: 
النضال  وبرضورة  منظوريها  إقناع 
تكامل  تحرص عىل  وأن  تحرّكها  املهاجرين يف مجال  العامل  للدفاع عن 

تدّخلها يف بلدان املنشأ والعبور واالستقبال.
مقاربة  وفق  الهجرة  نشيطة يف حوكمة حركات  بصفة  تساهم  أن  ثانيا: 
الدائم إىل تنسيق املبادرات يف مجال  حقوقية دامجة من خالل السعّي 
التعاون النقايب املتبادل ودعم جهود النقابات إلعداد اسرتاتيجيات وطنية 

للنهوض بالهجرة العادلة واملنصفة.
ثالثا: دعم نفوذ النقابات للتأثري عىل مسار وضع ومتابعة سياسات الهجرة 
الوطنية واإلقليمية والدولية يف إطار املسعى العام للنهوض بأجندة العمل 

الالئق لفائدة جميع الرشائح العاملية.
إّن طموحنا كنقابات أعضاء يف الشبكة النقابية للهجرة ببلدان املتوسط 
أّوال إلصالح وتطوير  الجهد  املزيد من  الصحراء مييل علينا بذل  وجنوب 
ترشيعاتنا الوطنية من أجل توفري إطار قانويّن مطابق ومتناغم مع املعايري 
واستنهاض  لتشجيع  وثانيا  تطبيقها،  فعلية  وضامن  الدولية  واملواثيق 
منهم  النظاميني  املهاجرين  العامل  لتمكني  والنقابيني  النقابيات  نضالية 

وغري النظاميني للدفاع عن مصالحهم وافتكاك حقوقهم.
واألكيد أن مثل هذا االلتزام املبديئ تجاه قضايا العامل املهاجرين والذي 
العاملية  القواعد  طرف  من  ولحقوقهم  ملطالبهم  شامال  متلّكا  يتطلب 
الواسعة ال بّد أن يعتمد آليات جديدة للتضامن والتعاون فيام بني نقابات 

بلدان املنشأ والعبور واالستقبال وعىل قدر أهل العزم تأيت العزائم.

األخ نورالدين الطبويب يف الجلسة العامة الخامسة للشبكة النقابية للهجرة ببلدان املتوسط وجنوب الصحراء

البّد من بذل مجهود إضايفّ إلصالح وتطوير ترشيعاتنا الوطنية

تنفيذ  عىل  التخطيط،  بعد  إرهابية،  عنارص  أقدمت 
بالعاصمة  األمنيني  تستهدف  متزامنة  إرهابية  عمليات 
ومحطّة اإلرسال اإلذاعي والتلفزي بجبل عرباطة بقفصة، 
خسائر  وتسجيل  البعض  وجرح  شهيد  سقوط  إىل  أّدت 
دقّة  اإلرهابية  املجموعات  هذه  استغلّت  وقد  أمنية. 
أسابيع  وضغوطات  تجاذبات  من  به  اتّسم  مبا  الظرف 
املوسم  بداية  مع  تزامن  كام  االنتخابات  قبل  معدودة 
العام  لالتحاد  الوطني  التنفيذي  املكتب  وإّن  السياحي، 

التونيس للّشغل،

1. يرتّحم عىل روح الشهيد مهدي الزّمايل عون الرشطة 
البلدية ويتقّدم بأحّر التعازي إىل أهله وزمالئه البلديني 
للجرحى ضحايا هذه  العاجل  الشفاء  ويتمّنى  واألمنيني 

العمليات اإلرهابية الحقرية.
الجبانة ويعتربها  اإلرهابية  العمليّات  2. يدين هذه 
مخطّطا لتعميق اإلرباك الحاصل يف البالد ومزيد إلحاق 

األرضار باقتصاد تونس.
ملنع  والشعبية  األمنية  اليقظة  مزيد  إىل  يدعو   .3

التونسيات  بكّل  ويهيب  أخرى،  إرهابية  محاولة  أّي 
والتونسيني من أجل التامسك والوحدة وتحّدي اإلرهاب.

4. بقدر إدانته للعملية اإلرهابية فإّن املكتب التنفيذي 
اإلرهابية  الخطط  وراء  االنجرار  عدم  إىل  ينبّه  الوطني 
الدستورية  باملواعيد  اإلخالل  إىل  تعلّة  عليها  واالرتكاز 
ملزيد  ومناسبة  والرتّدد  االرتباك  رقعة  لتوسيع  وفرصة 

رضب الحّريات وقمع التطلّعات االجتامعية والشعبية.
األمني العام
نورالدين الطبويب

بيـان االتحاد حول العمليتني االرهابيتني بشارل ديغول والقرجاين
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وطنية

يوسف الوساليت

تحت شعار العمل النقايب يف خدمة العمل الالئق للمهاجرين انعقدت 
العالقات  )قسم  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  من  وبدعوة  تونس  يف 
الدولية( الجلسة العامة الخامسة للشبكة النقابية للهجرة ببلدان املتوسط 

وجنوب الصحراء.
وقد امتدت عىل ثالثة ايام وعرفت حضورا مكثفا للنقابات والنقابيني 
الدول املغاربية واالفريقية واالوروبية وتوزعت فعالياتها بني مدينة  من 
ورشات  العامة  الجلسة  اعامل  وتضمنت  بالعاصمة  النزل  واحد  الثقافة 
علمية وقد اكد االخ االمني العام نورالدين الطبويب اثناء كلمته يف الجلسة 
االفتتاحية ان هذه الشبكة النقابية تهدف أساسا اىل دعم التضامن العاميل 
العبور  او  املنشأ  بلدان  يف  سواء  املهاجرة  العاملة  اليد  حقوق  ومراعاة 
حوض  جعل  ما  هو  النقابات  من  فيها  املشاركني  وطموح  االستقبال  او 
املتوسط فضاء للسالم وجرسا للتواصل بني شعوب القارتني وبني نقابات 
القارتني الن هذه املنطقة تعرف اليوم تزايدا لحركات العداء للمهاجرين 
وللحركات العنرصية التي غذاها صعود اليمني املتطرف يف بعض الدول 

االوروبية وبعض مجالسها.
اليد  تثمني دور  الرتكيز عىل  الضفتني  ونقابات  الضفتني  بلدان  وعىل 
الفعالة  ومساهامتها  العاملة  استقرار  بلدان  مناء  يف  املهاجرة  العاملة 
يف  والقانوين  االجتامعي  الجانب  تنظيم  يحتّم  ما  وهو  االقتصاديات  يف 
املهاجرين  تدفّق  وحده  مينع  لن  االمني  الجانب  الن  املهاجرين  حياة 
ولن يحجب الحاجة إليهم وقد شّدد االخ االمني العام عىل ان من ابرز 
اهداف هذه الشبكة النقابية هو الدفاع عن العامل والعامالت املهاجرين 
القابلة  االسرتاتيجيات  واعداد  املبادرات  وتنسيق  الهجرة  حركة  وحوكمة 
خالل  من  اال  يتحقق  لن  وهذا  وحقوقهم  املهاجرين  حامية  يف  للتنفيذ 

مزيد من الجهد والحرص عىل تطوير الترشيعات املنظمة لهذا التدفق يف 
بلدان شامل افريقيا وجنوبها ويف البلدان االوروبية مبا يتالءم مع الحقوق 
التنظم  ويف  الالئق  العمل  ويف  التنقل  يف  الحق  ومنها  لالنسان  الكونية 
النقايب ايضا وهو ما بادر اليه االتحاد العام التونيس للشغل  من خالل منح 
اليد  العاملة االفريقية يف تونس فرصة التنظم النقايب يف منظمة حشاد عرب 
انخراطات رشفية ولكن مجدية من اجل حامية حقوقهم وحاميتهم من 
االستغالل ومقاومة اهل التطرف والعنرصية والحد من الحركات املعادية 

للمهاجرين.
وقد أكد مختلف املتدخلني يف الجلسة االفتتاحية التي ترأستها االخت 
العالقات  قسم  عن  املسؤولة  املساعدة  العامة  االمينة  الهاممي  نعيمة 
هي من فئة الشباب من الجنسني 58٪ رجال 42٪ نساء واهمية حامية 

حقوقهم بالقانون.
وخاصة حقوق املهاجرين طلبا للعمل وليس املهجرين قرسا كحاالت 
الحروب او املجاعات او االبادة الجامعية واهمية التصدي لالتجار بالبرش 
وتوفري العمل القانوين الن املهاجرين خدموا البرشية يف الكثري من مراحل 
وقد  االستغالل  انواع  مختلف  إىل  زالوا  وما  تعرضوا  ولكنهم  تطورها 
وردت هذه القضايا يف الكلامت االفتتاحية لكل من ممثلة وزازة الشؤون 
االجتامعية التونسية »حميدة الرايس« وكلمة ممثلة املنسق املقيم لالمم 
املتحدة السيدة »لورينا الندو« والسيد سمري ماجول رئيس اتحاد الصناعة 
والتجارة وممثل منظمة فريديرش ايربت داعم هذه الجلسة العامة السيد 
»هرنيك ماير« وممثل الكونفيدرالية االوروبية للنقابات »ماركو سيالنتو« 
ويف كلمة رئييس الكونفيدرالية االفريقية للنقابات »مودي ڤريو« ويف كلمة 
»حليم  السيد  الدولية  العمل  ملنظمة  االقليمي  للمكتب  بالنيابة  املدير 

الحمزاوي«.
واملتنوعة  يومني  عىل  املوزعة  الخمس  الورشات  اعامل  انطلقت  ثم 

املواضيع:
ـ الورشة االوىل: مستقبل العمل يف ظل تحديات حركة العاّمل.

ـ الورشة الثانية: الحوار االجتامعي يف خدمة العمل الالئق للجميع.
ـ الورشة الثالثة: حركة الهجرة الكونية

ـ الورشة الرابعة: املرأة املهاجرة بني الهشاشة واملقاومة.
ـ الورشة الخامسة: التنظم او التسوية من اجل حسن االدماج.

ببلدان  للهجرة  النقابية  للشبكة  العامة  الجلسة  هذه  عرفت  كام   
العام  االتحاد  بني  تعاون  اتفاقيات  امضاء  الصحراء  وجنوب  املتوسط 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  وبني  مايل  عامل  واتحاد  للشغل  التونيس 
واالتحاد النقايب لعامل النيجر قبل ان تنطلق الجلسة العامة التي تضمنت 
ثم  الشبكة  انشطة  مختلف  واستعراض   2018 سنة  عمل  خارطة  تقييم 
تقديم نتائج املرشوع النموذجي للشبكة وتدارس آفاق التعاون واستدامة 
نشاط الشبكة وتفعيل اسرتاتيجية العمل النقايب بها حسب كل اقليم ثم 
الفرتة من 2019 إىل 2022،  او خطة عمل  املصادقة عىل خارطة طريق 
ثم قبول العضويات الجديدة واالعداد للجلسة العامة القادمة 2020 تم 
تالوة اعالن تونس الذي سيكون مساء هذا اليوم الخميس كآخر محطة 
التي عرب خاللها كل املشاركون واملشاركات عن  العامة  الجلسة  يف هذه 
شديد تضامنهم مع تونس أمام ما تتعرض إليه من عمليات ارهابية فاشلة 

تستهدف استقرارها.
* سلمى الجاليص

الجلسة العامة الخامسة للشبكة النقابية للهجرة ببلدان املتوسط وجنوب الصحراء

إتحاد الشغل مينح املهاجرين االفارقة انخراطات رشفية 
ويناضل لحاميتهم من االستغالل

بعد التفجريين االخريين اللذين حدثا االسبوع املنقيض يف كل من 
الشارع الرئييس بالعاصمة وامام املدخل الخارجي للفرقة الوطنية 
ملكافحة االرهاب. وبعد تفجري ارهايب لنفسه يف حّي االنطالقة عند 

محارصته من قبل القوات االمنية يف عملية استباقية ناجحة.
بني  النار  الطالق  تبادل  عقبت  والتي  االحداث  هذه  كل  بعد 
محطة  قرب  عرباطة  بجبل  ارهابية  وعنارص  العسكرية  الوحدات 
االرسال االذاعي والتلفزي.. اسئلة كثرية تطرح حول مدى امكانية 
استمرار االجهزة االمنية يف تعافيها بعد سنوات من الرتاجع والنكوص 

نتيجة االخرتاق واالمن املوازي وما خلّفه من ارتباك داخلها.
تّم  التي  املجموعة  ان من بني  لدينا تقول  املتوفّرة  املعلومات 
ايقافها عىل خلفية العمليات االرهابية االخرية عون امن بحالة مبارشة 
يعمل بادارة الوثائق التابعة لالدارة العامة للمصالح املختصة حيث 
قام بتسويغ منزل باحد االحياء املعروفة وسط العاصمة للعنرصين 
االرهابيني اللذين نفذا عمليات االسبوع املنقيض ومبداهمة املنزل 
من  وعدد  املتفجرات  لصناعة  االّولية  املواد  من  كميّات  تم ضبط 

العبوات الناسفة.

* االخرتاق... إىل أين؟
متثل االدارة العامة للمصالح املختصة العصب الرئييس ملكافحة 

واستقرارها  البالد  ألمن  الضامنة  املؤسسات  من  وواحدة  االرهاب 
حتى  شملت  واسعة  اخرتاق  عمليات  الثورة  بعد  عرفت  انها  غري 
مجموعة من قياداتها العليا، ووصلت هذه االدارة اىل اسوإ حاالتها 
الرباهمي  الحاج محمد  باغتيال  الخاصة  الوثيقة  التغايض عن  بعد 
ووجهت اصابع االتهام  اىل رئيسها انذاك وعالقته املشبوهة بأحزاب 

االسالم السيايس...
تجد هذه االدارة نفسها اليوم بني رضورات املرحلة وما تقتضيه 
من اجتهاد وتفان الجتثاث االرهاب وبني الحاجة إىل تطهري نفسها 
من الداخل من العنارص خاصة التي فقدت عقيدتها االمنية املعادية 
احد  ان  اىل درجة  عادية  بصورة  معه  تتعاطى  واصبحت  لالرهاب 
باليقطة  عنارصها يسّوغ منزال لالرهابيني دون ان يكون قد تحىّل 
الالزمة ليس عرب االبالغ عنهام فقط بل عرب التحّري عنهام ومراقبة 

تحركاتهام.
غالبا ما تلجأ هذه املجموعات االرهابية اىل االحتامء باالمنيني 
والعسكريني عند تسويغ املحالت التي تستعملها لنشاطها االرهايب 

وذلك الدراكها ان منازل هؤالء ال تجلب عادة الشّك ملرتاديها.
ال يعرف اىل حّد االن وهذا ما سيكشف عنه البحث اذا كان هذا 
االمني عىل عالقة بهذه املجموعات ورمبا كان من املتعاونني معها ام 

انه سّهل اقامتها دون تحّر طمعا يف املال.

القادمة  املرحلة  يف  هاجسا  يظّل  االمنية  املؤسسة  اخرتاق 
خصوصا ان االمن املوازي مازال قامئا ومازال ينشط واشارات عديد 
حول  االدلة  اخفاء  يف  املوازي  االمن  تورط  اىل  الصحافية  التقارير 
التي كانت  الوثائق  بلعيد والرباهمي واملساعدة عىل اخفاء  مقتل 
بقضية  عالقة  يف  قتل  تهمة  تالحقه  الذي  خذر  مصطفى  بحوزة 

شكري بلعيد.
*سلسلة االخرتاقات

نجحت يف  االرهابية  املجموعات  ان  الوقائع  من  الكثري  وتفيد 
اسرتجاع عديد االمنيني واخرتاق املؤسسة اما عن طريق اغراء امنيني 
الحركات  لفائدة  فعال  استقطابهم  طريق  عن  او  ذممهم  ورشاء 

االرهابية.
فقد تم يف هذا السياق تهريب أبو عياض اىل الخارج مبساعدة 
عريف يف الحرس الوطني تم ايقافه الحقا، كام انه تم يف فرتة الحقة 
قرطاج  بضاحية  الضباط  تدريب  مبدرسة  يعمل  آخر  امني  ايقاف 
بتحركات  االرهابيني  متّد  التي  العنارص  بني  من  انه  تبني  ان  بعد 
ايضا عرّبت  النقابات  ان  املتبادلة كام  الوحدات االمنية وبالربقيات 
عن امتعاضها من تواصل عمليات االخرتاق يف القيادات العليا التي 

صارت ملوثة بالوالء الحزاب االسالم السيايس.

ويتواصل االخرتاق...

إرهابيا القرجاين وشارع بورقيبة »يسكنان« لدى عنرص
 يف جهاز االستخبارات التونسية
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تغطية طارق السعيدي وصور منترص العكرمي     

 قال األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل 
خالل افتتاح الندوة الدستورية لقسم القطاع الخاص من 27 اىل 29 جوان 
2019 ان بعض الوجوه السياسية من أصحاب املؤسسات يرفضون العمل 
بتأسيس  يقومون  ثم  بالرشاكة  يقبلون  وال  النقابيني  ويستهدفون  النقايب 
للشعب  الحلول  تقديم  عىل  قدرتهم  مدعني  فيها  االنخراط  او  األحزاب 
النقايب ويعجز  العمل  التونيس وهو أمر ال يستقم. وقال إن من يعادي 
عن إدارة الحوار االجتامعي يف مؤسسته يعجز بديهيا عن تقديم الحلول 
للمجتمع. وشهدت الندوة حضور عدد من أعضاء الهيئة اإلدارية الوطنية 
وسامي  قدور  بن  وأنور  سعد  كامل  املساعدين  العامني  األمناء  واإلخوة 

الطاهري.

تطوير الترشيعات
وقدم األخ األمني العام بسطة عن مسار مفاوضات الزيادة يف األجور يف 
وحسن  النقابية  الحنكة  بفضل  حصل  االتفاق  أّن  مربزا  الخاص  القطاع 
ال  االتفاق  إن  املفاوضات من تشكيك. وقال  رافق  ما  الحوار رغم  إدارة 
يف  جاء  باملتابعة حيث  يتعلق  ما  الحاصل يف  التقصري  يحجب  ان  يجب 
نص االتفاق نقطة مهمة وهي االتفاق عىل مراجعة الدرجة غري أنها مل 
تحَظ باملتابعة الالزمة معتربا أنها مسؤولية مشرتطة بني مختلف هياكل 
االتحاد. وتحدث األخ األمني العام عن أهمية رفع قيمة الدرجة باعتبارها 
مقياسا للخربة وللكفاءة ويجب تثمينها. ودعا اإلخوة املشاركون يف الندوة 
الدستورية إىل تضمني توصية خاصة برضورة اإلرساع يف انجاز هذه املهمة 
خالل الفرتة القادمة وعدم ترك أي بنود من االتفاق للمفاوضات املقبلة 
واضحة.  بآجال  الصدد  هذا  يف  املفاوضات  تسقيف  أهمية  عىل  مؤكدا 
الترشيعية معركة صعبة ومهمة نظرا  املعركة  ان  العام  األمني  األخ  وبني 
إىل تأثريها عىل واقع العامل وقال إن الطرف املقابل يريد نسف جميع 
العالقات التعاقدية يف حني يتمسك االتحاد بأن تواكب القوانني وخاصة 
مجلة الشغل الدستور التونيس وأشار يف هذا الصدد إىل أن قسم الشؤون 

القانونية مهتم بهذه املسالة باعتبارها معركة مهمة.

واقع صعب
وتحدث األخ نور الدين الطبويب عن الواقع الصعب الذي يعيشه النقابيون 
يف القطاع الخاص نتيجة عدة ظروف منها الطرد وتراجع نسب االنتساب 
وبني أن العمل النقايب والتفاوض قائم عىل موازين القوى وقال أن العديد 
وعىل  األجور  يف  الزيادات  عىل  الحصول  من  تتمكن  ال  القطاعات  من 
الحقوق نظرا إىل ضعف االنتساب. وبني األخ األمني العام انه من الرضوري 
حملة  باملناسبة  ومثن  القطاعات  مختلف  يف  االنتساب  رفع  عىل  العمل 
االنتساب قامت به جامعة النسيج واملالبس والجلود واألحذية يف الفرتة 
األخرية وقال إن الحديث عن القطاع الخاص يفرض الحديث عن تطور 
سوق العمل. وبني أن التطور التكنولوجي يلغي عددا من األعامل ويطور 
عددا آخر ويخلق بعض اإلعامل األخرى وهو بذلك يؤثر عىل هيكلة العامل 
وهو ما فرض عىل االتحاد حسن االستعداد واالستباق حتى ال يُفاجأ بواقع 
حسن  رضورة  إىل  املشاركني  اإلخوة  دعا  وتأثرياته.  العمل  سوق  هيكلة 
الجوانب  ستشمل  أنها  خاصة  املقبلة  االجتامعية  للمفاوضات  اإلعداد 
مؤسساتهم   يف  النقابيني  املسؤوليني  اإلخوة  دعا  كام  املهمة.   الرتتيبية 
قدوة  يكونوا  وان  مؤسساتهم  يف  االتحاد  متثيل  حسن  واىل  التواضع  إىل 
للعامل ويحثونهم عىل البذل واالجتهاد ويلتصقوان بهم ليكونوا صوتهم 
املعرّب عنهم. وبني األخ األمني العام ان العامل التونسيني هم ثروة وهم 
مفخرة لبالدنا ألنهم قادرين عىل االستنباط والتأقلم بفضل ذكائهم وقال 
ان التعرث االقتصادي ناتج عن عوامل ال دخل للعامل فيها وعرب عن أمله 
يف تجاوز األزمة االقتصادية الحالية وفرس أن عديد املؤسسات التي تريد 
االستثامر يف بالدنا ولكنها ال تجد الظروف املالمئة. وجدد األخ األمني العام 
التي  العظام  كرس  ملعركة  االستعداد  حسن  إىل  النقابيني  اإلخوة  دعوته 

سيقودها البعض ضد منظمة فرحات حشاد التي تقف حجر عرثة أمام 
التي ال تخدم مصلحة الشعب  تحقيق رغباتهم وبرامجهم ومخططاتهم 
التونيس. وبني أن دور االتحاد الوطني يف الفرتة الحالية واملتمثل يف إعداد 
الربنامج االقتصادي واالجتامعي ويف تحفيز التونسيني وخاصة العامل عىل 
االنخراط يف العملية االنتخابية عرب التسجيل فضال عن استعداده لتوفري 

مراقبني لالنتخابات، قد جعل أعداء االتحاد يستمّرون يف الهجوم عليه.

دور وطني
املسؤول عن  املساعد  العام  األمني  البوغديري  األخ محمد عيل  وتحدث 
قسم القطاع الخاص يف االتحاد العام التونيس للشغل مشريا إىل أن القسم 
يعمل يف تنسيق تام مع 03 أقسام أخرى متثل مجمع القطاع الخاص وهي 
قسم الدراسات وقسم الشؤون القانونية وقسم الحامية االجتامعية وبنّي 
أن هذه األقسام تكون مجمع القطاع الخاص وهي بتنسيق دائم بإرشاف 
األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل. وبني 
األخ البوغديري أن كل امللفات مرتابطة وهو ما يفرض هذا التنسيق. وفرس 
األخ األمني العام املساعد ان ابرز أولويات القسم يف املرحلة الحالية هي 
اإلعداد الجيد للمفاوضات االجتامعية املقلبة خاصة أنها ستشمل الجانب 
املايل والرتتيبي وهي جوانب مهمة للعامل وعىل النقابيني حسن اإلعداد 
لها. وبنّي ان العاملني يف القطاع الخاص مقبلون خالل األسابيع املقبلة عىل 
املفاوضات  هذه  أن  باعتبار  الدرجة  قيمة  مبراجعة  الخاصة  املفاوضات 
متثل جزًءا من االتفاق الخاص بالزيادة يف األجور يف القطاع الخاص املُمىض 
بني االتحاد العام التونيس للشغل واتحاد الصناعة والتجارة. وقال إنه من 
الرضوري مراجعة قيمة الدرجة من أجل تثمني الكفاءة والخربة. وقال األخ 
محمد عىل البوغديري ان القسم اعد دليل املهن الذي يعد مرجعا مهام 
للتصنيف املهني ولفهم واقع التشغيل التونيس وقال إن عديد املهن قد 
اندثرت وان هناك الكثري من املهن قد برز نتيجة التطور التكنولوجي وهو 
ما يفرض أن تواكب االتفاقيات القطاعية هذه التطورات. وبنّي أن الدليل 
هو تجربة أوىل تستوجب مزيد التعمق غري انه مهّم يف فهم واقع الشغل.

نشاطات مكثفة
خالل  القسم  نشاطات  أهم  عن  ملحة  املساعد  العام  االمني  األخ  وقدم 
للمفاوضات  النشاطات هي االستعداد  أبرز  2017 و2018. وبنّي أن من 
االجتامعية للزيادة يف األجور عرب ترشيك كل اإلطارات النقابية يف إعداد 
مشاريع مراجعة االتفاقيات املشرتكة القطاعية. وقد تّم لهذا الغرض عقد 
الناحتني  من  ودراستها  املقرتحات  لصياغة هذه  االجتامعات  من  العديد 
كل  بتجميع  سبتمرب2017  شهر  خالل  القسم  وقام  والفاعلية.  القانونية 
مشاريع املراجعة املقدمة من طرف الجامعات املهنية وبدراسة الطلبات 

األخ  الخاصة بكل قطاع ورشح  القطاعات واملطالب  أغلب  املشرتكة بني 
بعد  االتفاق  هذا  مقتضيات  مرشوع  بإعداد  قام  القسم  أن  البوغديري 
سلسلة من االجتامعات مع خرباء يف امليدان وتم عرضها عىل أعضاء مجمع 
للتعديالت  الكربى  املحاور  أساسا  املرشوع  هذا  وتضمن  الخاص  القطاع 
التي سيقع إدخالها عىل االتفاقيات املشرتكة القطاعية سواء عىل الجانب 
املهني  التصنيف  جداول  يف  النظر  إعادة  خالل  من  الرتتيبي  أو  املايل 
القطاعية  املشرتكة  باالتفاقيات  امللحقة  واملهن  بالوظائف  والتعريف 
وغريها تّم تنظيم ندوة يوم 5 فيفري 2018 تتعلق بانطالق االستعدادات 
للمفاوضات الجامعية القادمة وأرشف عىل فعاليات هذه الندوة األخ نور 
الدين الطبويب األمني العام لالتحاد وحرضه أكرث من 300 نقايب مفاوض من 
مختلف الجامعات والجهات. كام نظم القسم لقاءات إقليمية للتحسيس 
تّم خالل هذه  لها. وقد  الجيد  املفاوضات واالستعداد  بأهمية  والتوعية 
اللقاءات تحديد تصورات واضحة ملطالب مختلف القطاعات واسرتاتيجية 
اتفاقيات  مشاريع  وانجاز  إعداد  يف  القسم  ساهم  وقد  هذا  التفاوض 

مشرتكة قطاعية واتفاقيات مؤسسة.

نقاش معمق
وكان اإلخوة النقابيون املشاركون يف أشغال الندوة الدستورية قد ناقشوا 
بعمق عدم مسائل جوهرية وخاصة الترشيعات الشغلية وتأثرياتها عىل 
واقع العامل فضال عن مناقشة رضورة تغيري الترشيعات الشغلية ملالمئة 
التي  القيمة  املداخالت  النقابيون  اإلخوة  ناقش  كام  التونيس.  الدستور 
واألخ  وكامل  الساموي  بدر  األخ  والخرباء وهم  املكونون  اإلخوة  قدمها 
عمران و األخ محمد البكاي و األخ كامل القالل. وقد متحورت املداخالت 
والنقاشات حول أنظمة التقاعد يف ظل الترشيعات الجديدة والفراغات 
الترشيعية هذا وأقرت الندوة الدستورية جملة من التوصيات واملحاور 

التي يجب العمل عليها خالل الفرتة املقبلة.

يف افتتاح الندوة الدستورية لقسم القطاع الخاص:

من ال يؤمن بالعمل النقايب ال ميكنه تقديم البدائل للشعب التونيس
وعىل النقابيني االستعداد الجيد للمعركة الترشيعية

ألف مربوك
جميلة  عائلية  أجواء  وسط 
وبحضور جمع من األقارب واألصدقاء 
جوان   20 يوم  الله  بركة  عىل  متت 
نزيهة  األخت  زواج  مراسم   2019

بوبكر عىل الشاب محمد عيل ڤارة.
شاء  وان  للعروسني  التهاين  أحر 
سعيدة،  وحياة  مباركا  زواجا  الله 
والتهنئة موصولة من صديقتها فطيمة 

مقراين املوظفة بجريدة الشعب.
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ألفني مربوك

لألخ محمد عيل وعائلته
عّمت الفرحة بيت األخ محمد عيل البوغديري االمني العام املساعد 
املكلف بالقطاع الخاص مبناسبة نجاح ابنه ونيله شهادة الباكالوريا كل 
هياكل االتحاد وارسة جريدة الشعب تهنيء األخ محمد عيل والعائلة 

املوسعة بهذا التفوق الدرايس مع متنياتنا بتواصل االفراح بني أرسته.

ألف مربوك يا هيثم

رياضة،  الباكالوريا  امتحان  يف  الزواري  هيثم  املتألق  نجح 
وبهذه املناسبة السعيدة يتقدم له خاله زميلنا يف جريدة الّشعب 
األخ فتحي الوساليت وأرسة الجريدة بأحّر التهاين متمنني له مزيدا 

من التّفوق والتألق يف مسريته الدراسية.

يف  التوتر  فتيل  نزع  الجميع  فيه  ينتظر  كان  الذي  الوقت  يف 
وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية اثر اتفاق اويل مع الطرف 
النقايب، ويف الوقت الذي كان من املفروض أن يتم متابعة تلك 
الجانب  بانقالب  الوزارة  واطارات  أعوان  فوجئ  االتفاقات، 
الجانب  أبداه  ما  االمام رغم  اىل  االتفاق والهروب  اإلداري عىل 

النقايب من مرونة ورصانة.
االرشاف  سلطة  مع  الحاصل  لالتفاق  تبعا  إنه  مصادرنا  وقالت 
صبيحة يوم اإلربعاء 26 جوان 2019 وتعهدها بعقد جلسة عمل 
يوم الجمعة 28 جوان 2019، فُوِجَئ الطرف النقايب بتهرب سلطة 
االرشاف عن هذه املواعيد وتجاهلها لالمر وكأنه مل يحدث أي 

اتفاق، االمر الذي اثار سخط وغضب االعوان واملوظفني.
وقد تساءلنا يف مقال سابق عن مدى جدية الطرف الوزاري يف 
التعامل مع امللفات املهنية واالجتامعية املطروحة، رغم االتفاق 

الذي توصل اليه الجانب النقايب األسبوع الفارط.
الدولة  امالك  لوزارة  االساسية  النقابة  مكتب  قّرر  فقد  وللعلم 
تنفيذها  املزمع  االحتجاجية  الوقفة  تعليق  العقارية  والشؤون 
بداية من يوم 26 جوان الجاري بجميع االدارات الجهوية وباملقر 
املركزي للوزارة اىل أجل الحق، وذلك بعد سلسلة من املشاورات 

والتنسيق أفرزت بوادر تفاوض توّهم الجميع انها جدية.
وقد اعلن املكتب النقايب أنه اطلع عىل مشاريع عقود انتداب 
يف  الوزارة  مساعي  من  اليه  توصلت  وما  العقارات  حراس 
تسوية وضعية املعنيني مع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة 
االجتامعية، كام اعلن ان مرشوع االمر املتعلق بالرتفيع يف املنحة 
املصادقة  اىل  طريقه  يف  املتقاعدين  عىل  وسحبها  التحفيزية 
والنرش وقد تعهد الطرف االداري بأن يتم ذلك يف ارسع االجال 

املمكنة.
أكدت  فقد  السكنية،  باملقاسم  يتعلق  ما  ويف  أخرى،  جهة  من 
االرشاف  سلطة  أن  الفارط،  األربعاء  أصدرته  بالغ  يف  النقابة، 
التزمت بالعمل عىل تعميم ما سبق اعتامده يف االشهر االخرية 

عىل جميع املستحقني املتوفرة فيهم رشوط االنتفاع.
ولكن لألسف، فقد ظهرت كل تلك »االتفاقات« حربا عىل ورق، 
التزاماتها  عىل  بانقالبها  أخرى  مرة  االرشاف  سلطة  وفعلتها 

وتعهداتها تجاه املوظفني واالعوان والطرف النقايب.
*صربي الزغيدي

التأمت يوم الثالثاء 02 جويلية 2019 مبقّر الوزارة جلسة جمعت 
إطارات  من  وثلة  الّدينية  الشؤون  وزير  عظوم  أحمد  السيد 
الوزارة واألخ محمد عيل البوغديري األمني العام املساعد املكلف 
بالقطاع الخاص يف االتحاد العام التونيس للّشغل مرفوقا بأعضاء 

الجامعة العاّمة للشؤون الّدينية.
بني  السائدة  االنسجام  روح  االجتامع  افتتاح  يف  الوزير  ومثـّن 
إميانه  مؤكّدا  االجتامعات  مختلف  واإلداري يف  النقايب  الطرفني 
العاملني  لحقوق  يحّققه من ضامن  ملا  النقايب  بالعمل  العميق 
بالفكر والساعد آمال يف التوّصل إىل إيجاد حلول تلبــّي انتظارات 
أنّه عىل وعي  مؤكّدا  الوزارة  ميزانية  وتراعي  الّدينية  اإلطارات 
يف  ونقص  مادية  صعوبات  من  الرشيحة  هذه  تعانيه  مبا  تام 
وسائل العمل يرتبطان أساسا برتاكامت تاريخية وسنوات طويلة 
أّن  عىل  مشّددا  جبارة،  ومجهودات  كبريا  وقتا  تداركها  يحتاج 
هذه العوامل مل تنث املسؤولني فيها عىل إيجاد السبل الكفيلة 

الوسع  الّديني وتبذل ما يف  الّشأن  الّدولة ترعى  بتجاوزها وأّن 
لإلحاطة مبنظوريها من اإلطارات الّدينية . 

وعبـّر األخ محمد عيل البوغديري عن إكبار االتّحاد للقامئني عىل 
الّشأن الّديني مشيدا مبا يبثّونه من قيم فضىل تساهم يف تحقيق 
التعايش داخل املجتمع مبا يكفل توازنه وترابطه خاّصة يف فرتة 

األزمات وما يبذلونه من جهود من أجل مكافحة التطرّف. 
وتم خالل الجلسة الّنظر يف الالئحة الّصادرة عن الهيئة اإلداريّة 
الخميس  يوم  بتاريخ  اجتامعها  يف  الّدينية  للّشؤون  القطاعيّة 
بني  بالتنسيق  إليها  االستجابة  سبل  وتبنّي   ،2019 جوان   20
يف  النقاط  بعض  يف  اتفاق  حصل  وقد  املعنيّة.  الجهات  كافّة 
انتظار الترسيع بإصدار األوامر والقوانني التي يحتاجها القطاع 
كّل  عىل  وطويال.  كثريا  ضّحى  الذي  وهو  تونس  يف  املسجدي 

كانت الجلسة مثمرة جّدا. 

يسعد األخ نورالدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل وأعضاء املكتب التنفيذي 

الوطني وأرسة جريدة »الشعب« تحريرًا وإدارة وطباعة أن يرفعوا إىل أبناء وبنات النقابيني الناجحني يف 

امتحانات الباكالوريا أجمل التباريك ويتمنون لهم املزيد من التألق والنجاح عىل درب العلم واملعرفة.

تباريكنا وتهانينا

وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية 

انقالب عىل االلتزامات 
وتوتريٌ لالوضاع

جلسة مع الجامعة العاّمة  للشؤون الّدينية

اتفاق إيجايب واألمل يف النقاط العالقة
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فبعد  اسبوع..  من  اقل  يف  انتحارية  عمليات  ثالث  تونس  سجلت 
عمليتي باب بحر والقرجاين، فوجئنا اول امس بانتحاري آخر يفجر 
نفسه يف حي االنطالقة بعد ان حارصته قوات االمن. وقد بثت هذه 
العمليات االنتحارية حالة من الخوف يف قلوب التونسيني.ولعل أكرث 
ما أخافهم من هذه الثقافة الجديدة، ثقافة التفجريات االنتحارية، 
يف  االرهابية  للمجموعات  اعتيادي  سلوك  اىل  تحولت  اذا   ما  هو 
تونس خاصة أنها ليست املرة االوىل التي يقدم فيها انتحاريون عىل 

تفجري انفسهم اما انها مجرد سحابة عابرة.
فقد سبق ان سجلت تونس تفجريا انتحاريا كان قد هّز شارع محمد 
الخامس، كام تم تسجيل  تفجريا انتحاريا يف 2013 عىل مقربة من 
نزل »رياض بامل« بسوسة مل يسفر سوى عن مقتل الشاب االنتحاري 
انتحاري  وحاول  الزهروين،  منطقة  أصيل  سنة   22 العيادي،  أحمد 
اخر تفجرَي نفسه يف روضة آل بورقيبة باملنستري قبل أن يتّم اجهاض 

العملية وايقافه.
لالمن  الدولية  املنظمة  رئيس  حسب  االنتحاريني  صناعة  وعملية 
يتّم  حيث  االستقطاب  مرحلة  من  تنطلق  الرشيف  مازن  الشامل 
األحياء  داخل  الدعوية  والحلقات  والجوامع  املساجد  يف  استدراجه 
أو  مبارش  بشكل  سواء  اخضاعه،  ثم  العمل.  وفضاءات  والكليات 
اىل عملية دمغجة  االنرتنات،  االجتامعي عىل  التواصل  عرب شبكات 
واالستشهاد  بالنفس  »الجهاد«والتضحية  فكرة  زرع  بهدف  مكثّفة 
من  آيات  ذلك عىل  معتمدين يف  ووجدانه  عقله  الله يف  سبيل  يف 
القرآن وتأويالت متطرفة ألحاديث نبوية. وبعدها تتم عملية العزل 
ظهور  معاينة  بعد  املجموعة،  بقية  عن  الشاب  عزل  يتّم  حيث 
مظاهر التشدد عليه، من أجل جعله أداة طيّعة بني يدي من يرشف 
للمرشف  يتسّنى  عليه حتّى  تأثري خارجي  أّي  تفادي  وكذلك  عليه، 
السيطرة عىل وجدانه وعقله بشكل كامل. ثم تأيت مرحلة التدريب 
لتقبّل  النفيس  التأهيل  طور  أساسيني:  طورين  عىل  تحتوي  التي 
فكرة التضحية بالنفس، وطور التأهيل القتايل الذي ينحرص عادة يف 
تدريب الشاب وتعويده عىل كيفية ارتداء الحزام الناسف والتنّقل 
املرحلة  االنتحارية.  العملية  وتنفيذ  الهدف  وسط  واالنغامس  به 
من  رسميا  الشاب  اعالم  يتّم  التكليف حيث  مرحلة  الخامسة هي 
قبل املرشف عليه بشكل مبارش، ويف اطار ضيّق جدا، بأنّه وقع عليه 
املواصلة يف مواراته عن  يتّم  للفكرة  الشاب  تقبّل  االختيار. ومبجرّد 
األنظار وعزله عن العامل الخارجي حتّى تحني ساعة الصفر. وتأيت يف 
النهاية مرحلة التنفيذ وعادة ما يكون التنفيذ مشفوعا بخطوة أخرى 

تتمثّل يف تبّني التنظيم أو الجامعة للعملية.

قواسم مشرتكة بني االنتحاريني
وقد كشفت العمليات االرهابية النقاب عن خطر جديد بات يهّدد 
املجتمع التونيس وغريه من املجتمعات. هذا الخطر متثّل يف تنامي 
قدرة املجموعات االرهابية عىل تجنيد الشبّان واملراهقني من االوساط 
تستهدف  انتحارية  عمليات  لتنفيذ  ودمغجتهم  الهّشة  االجتامعية 
أهدافا داخلية. واملتأّمل يف مالمح الجهاديني االنتحاريني يجد عديد 
القواسم املشرتكة بينهم، منها حداثة العهد بالتديّن، مستوى تعليمي 
عىل  مكثّفة  لدمغجة  التعرّض  وفقري،  هّش  اجتامعي  وسط  متدّن، 
أيدي متشّددين يف الجوامع واألحياء الشعبية.وتتصدر تونس اليوم 
قامئة البلدان املصدرة لإلرهابيني حيث يبلغ عدد التونسيني املقاتلني 
يف صفوف داعش حوايل 6 االف شخص يتوىل العرشات منهم مراكز 
إىل  اإلرهابية  بالتنظيامت  التونيس  الشباب  عالقة  قيادية.وتعود 
سافر  حني  املايض  القرن  من  الثامنينات  وأوائل  السبعينات  أواخر 
ضد  القاعدة  تنظيم  جانب  إىل  للقتال  أفغانستان  إىل  العرشات 
الفرتة مع بداية ظهور  قوات اإلتحاد السوفيايت آنذاك وتزامن تلك 
ما يعرف بـ«الصحوة اإلسالمية«، غري أن »هجرة« الشباب التونيس 
التي  االعتدال  قيم  إىل  ويحتكم  العنف  ينبذ  متسامح  مجتمع  من 
اإلرهابية  التنظيامت  إىل  أنس  بن  مالك  اإلمام  عليها مذهب  يقوم 
الظواهر  اخطر  إىل  لتتحول  تسع سنوات  منذ  نوعيا  تحوال  شهدت 
األوضاع  وساعدت  املجتمع.  استقرار  وتهدد  باآلالف  تفتك  التي 
عىل  كثريا  الجهادية  الجامعات  الهشة  واالجتامعية  االقتصادية 
عمليات غسل األدمغة وتجنيد الشباب يف مجموعات إرهابية تتوىل 
تسفريه إىل تركيا ومنها إىل سوريا والعراق للقتال يف صفوف »جبهة 
النرصة« وما يسمونه »تنظيم الدولة اإلسالمية«. ويف ظل أزمة خانقة 
تعصف بالبالد وألقت بتداعياتها عىل املجتمع لتقوض الحياة  وتنرش 
التي  الجهاد«  الشباب يف »الفتات  البؤس واليأس، وجد اآلالف من 
ترفعها الجامعات املتشددة ملجأ لتحقيق الذات. وتتخذ الجامعات 

املتشددة من األحياء الشعبية والجهات املحرومة أعشاشا للتفريخ.

انسداد االفاق
يف  الجوييل  محمد  للشباب  التونيس  املرصد  رئيس  أفادنا  قد  وكان 
هذا الخصوص ان الشباب اليوم يبحث عن ذاته املعنوية واإلعتبارية 
ويبحث عن قوة االعرتاف التي ال يجدها يف املؤسسات االجتامعية. 

واقعه.  يعوضه  عام  يبحث  وبالتايل  اآلفاق  انسداد  من  يعاين  فهو 
اىل  فانضافت  املخدرات،  او  الرسية  الهجرة  يختار  السابق  وكان يف 
والوعود  االموال  فيها  وجد  التي  االرهاب  شبكة  الشبكات  هذه 
بالجنة والجنس والتضامن والهوياتية وغريها. وقال الجوييل ان هذه 
التنظيامت وفرت له األمان واإلحساس بالقيمة. وقدمت له إجابات 
انه  محدثنا عىل  واكد  طاملا طرحها.  وإنشغاالت  وتساؤالت  لقضايا 
عكس ما يروج له فإن اغلب املنتمني اىل التيارات االرهابية واملتشددة 
اوضاع  من  ويعانون  متدنية  تعليمية  مستويات  من  هم  املتطرفة 
الشبان  بعض  وجود  مينع  ال  هذا  ولكن  جدا،  متواضعة  اجتامعية 
عاٍل.  اجتامعي  مستوى  ومن  عالية  تعليمية  مستويات  لهم  الذين 
ويف ما يتعلق بالحلول قال رئيس مرصد الشباب انه من الرضوري 
ان نتناول االجابات التي توفرها تلك التنظيامت والشبكات ونقدم 
إجابات اكرث منها تنوعا وجودة. كام يجب ان نهتم بشبابنا ومننحه 
وانشغاالته  اسئلته  عن  اجابات  له  قدمنا  كلام  انه  باعتبار  اجابات 
ان نعرتف  انه علينا  بالشبكات االرهابية. وقال  التحاقه  كلام منعنا 
مبكانة الشباب وان نهتم بالخدمات االساسية املقدمة له خاصة يف 
االحياء الشعبية باعتبارها املحيط الذي يعيش فيه هؤالء، وعلينا ان 
نصنع للشباب االمل وان نحسن التعليم ونعتني بالتشغيل ومبرافق 
الشباب وغريها. علينا ان نعرتف بقيمة شبابنا خاصة أن عددا كبريا 

منهم يشعر باإلهامل ويشعر ان الدولة غري مهتمة به.
وتطالب األحزاب السياسية والخرباء برضورة وضع خطة اسرتاتيجية 
ملكافحة  ودينية  وثقافية  اجتامعية  أيضا  ولكن  وعسكرية  أمنية 
اإلرهاب مكافحة شاملة وتحصني الشباب ضد عمليات غسل الدماغ 
التي تقوم بها الجامعات الجهادية والزّج به يف أتون شبكات إرهاب 
دولية مستغلة حالة اإلحباط التي فتكت به جراء غياب أي حلول 
أن  والنفسيون  االجتامعيون  األخّصائيون  يخفي  ملشاكله.وال  عملية 
الشباب التونيس يبقى مرشحا ملزيد من الهشاشة واإلحباط واليأس 
األمر الذي يجعله أكرث قابلية للظواهر الخطرية ويف مقدمتها ركوب 
قوارب املوت وااللتحاق بالجامعات اإلرهابية ما مل تبادر السلطات 
بتوفري الشغل وتحسني مستوى املعيشة وأيضا ما مل تبادر األحزاب 
السياسية ومنظامت املجتمع املدين إىل تأطريه وفق خطط وبرامج 
آفاقا  أمامه  وتفتح  تحصن شخصيته  متينة  مدنية  ثقافة  فيه  تزرع 

جديدة وحقيقية إلثبات ذاته يف املجتمع.
* حياة الغامني 

ثقافة التفجريات االنتحارية

كيف تسللت صناعة املوت اىل شباب تونس؟ 
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* طارق السعيدي   

الجمهورية،  رئيس  وفاة  حول  زائفة  وأخبار  إرهابيان،  تفجريان 
وسحابة من اإلشاعات حول سيناريوهات مخيفة، ال شك يف أن يوم 
الخميس 27 جوان 2019 كان يوما خطريا ومفصليا وزاخرا بأحداث 
التونيس  الوضع  بزعزعة  كفيال  منها  كل  كان  ومتشعبة  متعددة 
والسري بنا نحو احتامالت غري محمودة. وال شك أيضا يف أن بالدنا 
كانت يف تلك اللحظات العصيبة يف حاجة إىل كل منسوب الثقة واىل 
ثقل كل أبنائها الحريصني عىل تأمني االنتقال الدميقراطي. وبقطع 
التي قد تكشف الحقا فإن  املهّمة  التفاصيل واألحداث  النظر عن 
الثابت هو أنه لتونس أن تفخر بركائز املجتمع املدين وبعض الرموز 
استدعت  كلام  املوعد  يف  يكونون  الذين  الوطنية  الشخصيات  من 

الحاجة ليلعبوا دورا وطنيا محوريا.

خطاب الثقة
الحرج لرئيس  الوضع الصحي  التوقيت بني إعالن  لقد أدى تقارب 
إىل  اإلرهابيني  الهجومني  وتنفيذ  السبيس  قائد  الباجي  الجمهورية 
الرأي  لدى  املوقف  اضطراب  اىل  أدت  اإلشاعات  من  موجة  خلق 
العام التونيس الذي اتّسم بالغموض وانعدام اليقني وفتح الباب أمام 
أن هذا  والحقيقة  واملتنوعة.  املختلفة  والسيناريوهات  االحتامالت 
املناخ يف حّد ذاته وبقطع النظر عن نوايا الواقفني وراء اإلشاعات 
ميثل خطرا عىل الدميقراطية. ويعترب مناخ انعدام الثقة بني مختلف 
اإلشاعات أخطر ما  املعطيات وكرثة  الصورة وشّح  الفاعلني وغياب 
عام  وبشكل  وعموما  الهّش.  الدميقراطي  االنتقال  هذا  يصيب  قد 
فإن مناخ انعدام اليقني والثقة ميثل ظرفا مالمئا ألعداء الدميقراطية 
للتحرك وتنفيذ مآربهم وأجنداتهم واستغالل حالة االرتباك. ولذلك 
بقيادة  التونيس  املدين  املجتمع  أطلقه  الذي  الهدوء  خطاب  فإن 
باعتبار  وتاريخيا  مفصليا  كان حدثا  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 
التي بعثها املجتمع املدين، مثلت أوىل  ان رسائل الطأمنة والهدوء 
الضامنات للرأي العام بأن األمور مازالت تسري يف االتجاه الصحيح. 
وقد يكون خطاب التجميع والوحدة وفصل املسارات بني األحداث 
عامال حاسام يف تعديل بوصلة الرأي العام. وقد أكد األخ أنور الدين 
مختلف  يف  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  العام  األمني  الطبويب 
الوحدة  أهمية  عىل   2019 جوان   27 الخميس  يوم  ترصيحاته 
دقيق  الظرف  أن  معتربا  اإلشاعات  تصديق  وعدم  الصامء  الوطنية 
ويستوجب العمل من خالل املؤسسات وقد طأمن التونسيني عىل 
واستعداده  لها  ومتابعته  األحداث  قلب  يف  املدين  املجتمع  وجود 
للقيام بدوره لحامية البالد. وكان السيد عبد املجيد الزار قد دعا إىل 

بعد  تتالت  ثم  السياسية.  التجاذبات  تجنب  الوطنية وإىل  الوحدة 
ذلك املواقف الثابتة الداعمة للهدوء والثقة وأبرزها موقف عامدة 
املحامني واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة. وقد ساهم 
التونيس يف رفع املعنويات خاصة أن فئات  خطاب املجتمع املدين 
عديدة من الشعب عربت عن رفضها للعملية اإلرهابية عرب التجمهر 
الرائجة حول حياة رئيس  اإلشاعات  العاصمة مرتفعة عن  يف قلب 
السياسية  القوى  بعض  ومواقف  ترصيحات  وتجاهلت  الجمهورية 
كقوى  بدورها  بذلك  ومكتفية  كبري،  حد  إىل  موفقة  تكن  مل  التي 
شعبية حية رافضة لإلرهاب ومحبة للحياة ومدافعة عن االستقرار 

والدميقراطية.

أدوار متعددة
الثقة  دعم  يف  املدين  املجتمع  الدور  جانب  إىل  أنه  والحقيقة 
واالستقرار، لعب الكثري من الرموز والشخصيات أدوارا مهّمة ولعل 
أبرزها دور السيد محمد النارص رئيس مجلس النواب الذي تحامل 
عىل وضعه الصحي ليتوجه إىل الربملان التونيس بهدف تأمني استقرار 
هذه املؤسسة املركزية ال بصفتها مرشعا بل وأيضا بصفتها مصدر 
السلطة يف البالد. وقد مثل استقرار مؤسسة مجلس النواب بوجود 
مثل  كام  للتونسيني.  مهمة  رسالة  الكتل  برؤساء  واجتامعه  رئيسها 
الخطريين  اإلرهابيني  الحدثني  مع  التعامل  وحسن  األمني  النجاح 
دون ارتباك رسالة أخرى مهم حول جاهزية القوى األمنية للدفاع 

عن البالد. 

أداء ضعيف
تحرك  وحسن  وثقله  املدين  املجتمع  تحرك  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
عديد  يحجب  أالّ  يجب  التونسية  الدولة  يف  املؤسسات  بعض 
النقائص والهنات التي زادت من إرباك الوضع. ومن أبرز النقائص 
نجد ضعف األداء االتصايل لعدد من مؤسسات الدولة. وقد يكون 
إعالن الحالة الصحية للرئيس بذلك الشكل املرتبك وباالعتامد عىل 
من  يستحقه  ما  الخرب  ينال  أن  دون  االجتامعي  التواصل  صفحات 
الدولة.  مؤسسات  عرفتها  التي  الهنات  أبرز  أحد  ورشح،  توضيح 
وال يحتاج املرء إىل علم ومعرفة ليفهم أن التعامل مع خرب الصحة 
املسلحة عشية  للقوات  األعىل  والقائد  الجمهورية  لرئيس  الحرجة 
يعّمق  الذي  الشاحب  املهتّز  الشكل  بذلك  يكون  ال  االنتخابات 
من  كان  وقد  والفرضيات.  التكهنات  أمام  الباب  ويفتح  الغموض 
األجدر واألنسب تخصيص املساحات اإلعالمية الالزمة لرشح الوقائع 
والحيثات ولتفسري الوضع بكل دقة. وقد يكون الوقت حان ملراجعة 
املنطق العام للتعيينات يف مختلف املناصب العليا للدولة بالقطاع 

هذا  يف  اإلشارة  وتجدر  الكفاءة.  حساب  عىل  الوالء  معادلة  مع 
السياق اىل أن غياب وزير الدفاع عن املشهد اإلعالمي يف ذلك اليوم 
الصعب مل يكن خيارا موفّقا حيث كان ظهوره بصفته وزيرا للدفاع 
ومسؤوال عن املؤسسة العسكرية وعن املستشفى العسكري الذي 

يعالج القائد األعىل للقوات املسلحة أمرا مهام لدفع اإلشاعات. 

ثرثرة األدعياء
الظهور  فإن  للدولة  الرسمية  املؤسسات  أداء  ارتباك  اىل  وإضافة 
بلة  الطني  الدستور قد زادوا  االعالمي لعدد من أدعياء املعرفة يف 
الشغور  وفرضيات  احتامالت  مختلف  حول  الفارغة  ثرثرتهم  عرب 
املتنوعة. والحقيقة ان كالمهم غري املدروس )بقطع النظر عن وجاهة 
خطْب  وجود  وتأكيد  اإلشاعات  تعزيز  إىل  أدى  املعريف(  املضمون 
الباحثني  املزعومني  والخرباء  األدعياء  هؤالء  ظهور  أدى  وقد  جلٍَل. 
إىل مزيد إرباك املشهد السيايس. وبعيدا عن النوايا التي فإن ذلك 
يدعون  أداء من  كبرية يف  نقطة ضعف  التعامل شّكل  الشكل من 
انتامءهم اىل النخبة. فحني يحللون ويرثثرون وميلؤون الفراغات من 
من  أحّر  عىل  ينتظر  عاما  رأيا  يحركون  انهم  يعلموا  مل  خياالتهم، 
الجمر وأنهم يهزون مناخ الثقة ويفتحون الباب أمام املجهول. ويف 
اعتقادي إن األداء املهزوز للوجوه اإلعالمية واألدعياء نقيصة يجب 
أن نتعلم منها وأن تعي من خاللها تلك الوجوه اإلعالمية او غريها 
رضورة الحديث عن الحقائق وال يشء سواها واالبتعاد عن منطق 

السبق اإلعالمي الذي قد يؤذي مسار االنتقال الدميقراطي.

تعزيز الدعائم
أن  هو  املخيف  الخميس  أحداث  من  استنتاجه  ميكن  ما  أبرز  إن 
هي  ما  بقدر  أخالقية  وضامنات  أشخاصا  ليست  الدميقراطية 
مؤسسات ناجعة. ويبدو أن بالدنا مازالت يف حاجة إىل الكثري من 
الدعائم ملساندة املسار الدميقراطي الذي يتعرث ويتواصل ولعل أبرز 
هذه الدعائم استكامل مسار تأسيس وإحداث الهيئات الدستورية. 
تجريبتنا  عىل  الحديثة  املؤسسات  تأسيس  مهمة  اىل  وإضافة 
من  الكثري  وتعديل  إصالح  الرضورة  من  فإنه  الفتية  الدميقراطية 
املؤسسات ذات الصلة باملسار الدميقراطي من أجل ضامن الرشوط 
األساسية للتأسيس لدميقراطية متينة ال تهددها املخاطر واألحداث. 
والشفافية  املعلومة  يف  الحق  وضامن  تأمني  أيضا  الرضوري  ومن 
املطلقة بني الدولة والحكم واملواطنني. واألهم من كل ذلك حامية 
الدميقراطية بقوانني واضحة ال لبس فيها وبنصوص وترشيعات خالية 
من الفراغات املخيفة التي اعرتضت مسار االنتقال الدميقراطي يف 

أكرث من مناسبة. 

ما بقي عالقا من يوم الخميس الغامض:

يعدالن  وحكمته  املدين  املجتمع  هدوء 
البوصلة ويُؤمنان االنتقال الدميقراطي
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منعم  األخ  وبرئاسة  لالتحاد  العام  األمني  الطبويب  نورالدين  األخ  بإرشاف 
العمومية  الوظيفة  عن  مسؤول  لالتحاد  املساعد  العام  األمني  عمرية 
وبحضور عدد من اإلخوة من املكتب التنفيذي الوطني لالتحاد  والهيئة 
تحت  للاملية  العامة  للجامعة  العادي  املؤمتر  انطلق  الوطنية.  اإلدارية 
شعار وحدة نضال استقاللية وقد استهله األخ عبد الله القمودي الكاتب 
العام املتخيل للجامعة بكلمة حيّى من خاللها الحارضين بداية من األخ 
من  الحضور  وكافة  املؤمتر  رئيس  واألخ  العام  األمني  الطبويب  نورالدين 
املكتب التنفيذي الوطني والهيئة اإلدارية الوطنية ونواب ونائبات املؤمتر. 
تكون  أن  كلمته حرصه عىل  بداية  املتخيل يف  العام  الكاتب  األخ  وجدد 
محطة املؤمتر مرحلة جديدة للتقييم وتدارس ما تحقق من املطالب وما 
تبّقى منها عالقا مشريا إىل ان قطاع املالية هو من القطاعات الفتية التي 
وقبل  له  التابعة  االسالك  مختلف  راسخة يف  نضالية  تقاليد  تريس  بدأت 
الشهداء  ارواح  ترحام عىل  دقيقة صمت  الوقوف  إىل  الحارضين  دعوته 
وخاصة شهيد املؤسسة االمنية كام دعا االخ القمودي املكتب التنفيذي 
الوطني لالتحاد اىل امكانية اعادة النظر يف قرار التجميد الذي شمل عددا 

من مناضيل القطاع ومناضالته.
ومن جهته فقد أبدى األخ منعم عمرية رئيس املؤمتر اعتزازه باإلرشاف عىل 
مؤمتر جامعة املالية  مؤكدا البعد االسرتاتيجي لهذا القطاع الحساس الذي 
ينفتح عىل خمس وزارات تعترب من الوزارات السيادية عىل غرار وزارات 

املالية والتجارة والصناعة واالتصاالت وبني االخ منعم عمرية 
أن البالد متر بظرفية حساسة سياسيا واقتصاديا ومطروح 
اىل  باالضافة  املسائل  هذه  مختلف  مناقشة  النواب  عىل 
املسائل املهنية واالجتامعية ويف مقدمتها رضورة الحفاظ 
واملركز  والوقيد  للتبغ  الوطنية  كالوكالة  مؤسساته  عىل 
مجاال  املؤمتر سيكون  مجال  أن  مضيفا  لالعالمية  الوطني 

هاما لبلورة مختلف املواقف بشان مختلف القضايا.

األخ الطبويب: إنجاح االستحقاقات القادمة 
ومن جهته توجه األخ األمني العام يف البداية بالتحية إىل 

كل الحارضين من أعضاء الهيئة اإلدارية الوطنية ونواب ونائبات املؤمتر 
عىل  الرتحم  اىل  الحضور  داعيا  املالية  قطاع  أسالك  مختلف  إىل  وكذلك 
ارواح شهداء الوطن من املؤسسة االمنية ومتمنيا الشفاء للجرحى مشددا 
البالد والذي عاشته  الذي متر به  الوضع االستثنايئ  يف سياق حديثه عىل 
يف فرتات سابقة وكان فيه االتحاد العام التونيس للشغل دوما تلك القوة 
البالد ومصلحة  الحريصة عىل مصلحة  الوطنية  املنظمة  التعديلية وتلك 

شعبها .

 وأكد األخ األمني العام أن الدور الذي لعبه االتحاد يف مختلف املراحل 
التاريخية التي مرت بها البالد جعل املنظمة النقابية مستهدفة من القوى 
التي ال تريد الخري للبالد وشعبها مذكرا بحمالت الشيطنة التي تعرض لها 
االتحاد وقطاعاته املناضلة عىل غرار قطاع التعليم الثانوي الذي اثبت مرة 
انجاح  املشككني من خالل  لكل  أخرى مسؤوليته ونضاليته 

محطة الباكالوريا.    
وأبرز األخ الطبويب أن االتحاد ليست له عداوة شخصية أو 
معارك منحازة لشق أو طرف سيايس وإمنا انحياز االتحاد كان 
النقابية  املنظمة  شعار  كان  لذلك  وشعبها  لتونس  وسيبقى 
للتفويت  القطعي  والرفض  املكاسب  عىل  الحفاظ  رضورة 
والخوصصة التي اثبتت مرارا انها تعود بالوبال عىل االجراء 
وعىل النسيج االقتصادي للبالد وشدد االخ االمني العام عىل 
ان موقف االتحاد يف قضية الخوصصة ليس من باب التصلب 
الوطنية  الخيارات  عىل  منفتحة  النقابية  املنظمة  تبقى  بل 

املسؤولة والتي تخدم مصلحة االجراء واالقتصاد الوطني.
والدفاع  الوطني  دوره  سيواصل  االتحاد  أن  عىل  العام  االمني  االخ  وأكد 
وتفاعل  اقرتاح  قوة  دوما  كانت  املنظمة  ان  مفيدا  البالد  مصلحة  عن 
خالل  كذلك  تكون  أن  وستحرص  والوضعيات  الخيارات  مختلف  مع 
دعوة  خالل  من  االنتخابات  استحقاق  وخاصة  القادمة  االستحقاقات 
للمراقبة  اللجان  مختلف  يف  بكثافة  املساهمة  إىل  والنقابيات  النقابيني 
واملتابعة داعيا اىل مزيد اليقظة من كل االنزالقات املمكنة ويف مقدمتها 

فضيحة التطبيع مع الكيان الصهيوين.

تكريم
إضافة  للشغل  التونيس  العام  باالتحاد  االنتخابية  املؤمترات  تقاليد  من 
كذلك  فهي  املستقبلية  للتحديات  واالستعداد  للتقييم  محطة  كونها  إىل 
محطة لالعرتاف بالجميل لكل من قدم للقطاع من مناضليه ومناضالته 
بالعريب  العريب  املرحومني  عائلتي  من  كل  تكريم  املؤمتر  خالل  تم  وقد 
وعزالدين الجنحاين وكذلك االخوة محمد املاجري وفتحي بن صالح أعضاء 
الجامعة واالخ الشاذيل البعزاوي الكاتب العام السابق للجامعة واالختني 
أعضاء  البلطي  يوسف  واألخ  عاشور  حرم  فخفاخ  ونادية  املسلم  نعيمة 
جامعة املالية السابقني  واألخوين محمد النارص عوينات واملولدي بوزيان 

واالختني نعيمة الهرايب وميمونة باملسعود من نقابات قطاع املالية.

تجديد الثقة يف االخ عيد الله القمودي  
ميكن القول إن املؤمتر العام العادي للجامعة العامة للاملية قد كان بحق 
فيها  دارت  التي  واملنعشة  الشفافة  األجواء  خالل  من  دميقراطيا   عرسا 
أشغال املؤمتر واالنتخابات والفرز ليتشكل املكتب التنفيذي الجديد كام 
ييل: األخ محمد عبد الله القمودي )كاتبا عاما( واألخوات واإلخوة الكتاب 
العامني املساعدين موهوب بوعروج وعزالدين دخاييل ومختار الوحييش 
العويني ووحيدة  عيّاد وصابرين  دلّة وبعلوش  الشايب وهشام بن  وأنور 

بالشارنية. 

يف املؤمتر العادي للجامعة العامة للاملية:

تجديد الثقة يف األخ عبد الله القمودي

حرص عىل 

مواصلة العمل 

الجاد للدفاع 

عن مختلف 

أسالك القطاع 

والتصدي لكل 

برامج التفويت. 
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* تغطية نرصالدين السايس    

األخت  وبرئاسة  لالتحاد  العام  األمني  الطبويب  نورالدين  األخ  بإرشاف 
قسم  عن  مسؤولة  لالتحاد  املساعدة  العامة  األمينة  الهاممي   نعيمة 
العالقات الدولية والعربية والهجرة انعقد املؤمتر العادي للجامعة العامة 
لألشغال العمومية واإلسكان والبيئة تحت شعار وحدة نضال استمرارية 
بقانون  التجهيز  قطاع  متتيع  منها رضورة  الشعارات  عديد  املؤمتر  ورفع 
إىل رضورة  الدعوة  إىل  إضافة  األعوان  يتامىش مع مشاغل  أسايس خاص 
تدعيم املؤسسات التابعة للقطاع باملوارد البرشية وكذلك تفعيل الهيكل 
التنظيمي للديوان الوطني للتطهري ورفض كل أشكال التطبيع الجلية أو 
للجامعة  املتخيل  العام  الكاتب  الرشيد  توفيق  األخ  استهل  وقد  املقنعة. 
الجلسة االفتتاحية بكلمة ترحيبية حيا عربها كافة الضيوف ونواب املؤمتر 
الوطنية  اإلدارية  والهيئة  لالتحاد  الوطني  التنفيذي  املكتب  واألخوة من 
ويف مقدمتهم األخ نورالدين الطبويب األمني العام واألخت نعيمة الهاممي. 
وأبرز األخ الكاتب العام املتخيل يف كلمته بتأثر اهمية املسرية النضالية 
هذه  وأن  املكاسب  من  جملة  تحقيق  خاللها  من  تسنى  والتي  للقطاع 
ما تحقق  الحفاظ عىل  بقي عالقا ورضورة  ما  لتحقيق  املسرية ستستمر 

وتدعيمه.
وقد توجهت األخت نعيمة الهاممي بدورها بالتحية إىل كافة الحارضين 
وخاصة نواب املؤمتر شاكرة املكتب املتخيل للجامعة عىل ما قدمه طوال 
واقرار  للتقييم  املؤمتر  مناسبة  انتهاز  عىل  الجميع  حاثة  النيابية  مدته 

عالقة  مازالت  التي  املطالب  بشأن  القادمة  الخطوات 
وشددت األخت رئيسة املؤمتر عىل أهمية النقد واملصارحة 
لكن مع دعوة الجميع إىل عدم التجريح وتقديم الحلول 
العملية ووجهات النظر للنهوض بالقطاع ولصياغة لوائح 

ومقررات القطاع للمدة النيابية القادمة.

األخ الطبويب: لن نساوم مع مصلحة الوطن 
املكتب  من  الحارضين  تحية  وبعد  كلمته  بداية  يف 
التنفيذي والهيئة االدارية الوطنية ونواب املؤمتر دعا األخ 

األمني العام كافة الحضور إىل الوقوف دقيقة صمت لتالوة الفاتحة ترحام 
الجبانة وسط  اإلرهابية  العملية  األمنية خالل  املؤسسة  عىل روح شهيد 
العاصمة ليخلص بعد ذلك اىل التأكيد عىل ان االتحاد مل ولن يساوم يوما 
يف مصلحة الوطن مؤكدا ان الوضع الحساس والدقيق الذي متر به البالد 
هو نتيجة حتمية لالرتجالية واملراهقة السياسية للحكومات املتعاقية التي 
الواقع بل زادت من تعكري االمور فتفاقمت أوضاع  مل تعمل عىل تغيري 
البالد خصوصا مع تدين نسبة النمو املستقر يف 1 % وهي نسبة ال ميكنها 

ان تحقق انتظارات الشعب واستحقاقاته.

وأكد كذلك عىل رضورة الحفاظ عىل مصلحة الوطن أمام ظاهرة االرهاب 
من خالل بث الرسائل االيجابية والدعوة ايل تجند الجميع لحامية البالد 
وعدم الهرولة اىل املعلومة بشكل قد يرض مبصالح البالد وأضاف أن املعارك 
السياسية الجوفاء التي تستند إىل مواقف تشيطن دور املنظمة النقابية 
وتدعوها إىل االلتزام مبربع املطلبية وعدم ابداء الرأي يف شؤون 
البالد إمنا هي مواقف تؤكد من جهة الحقد الذي يكنه البعض 
للعمل النقايب ولالتحاد العام التونيس للشغل وكذلك رغبة بعض 
االطراف األخرى يف تكميم االتحاد حتى ال يفضح فشل السياسيني 

يف النهوض بالبالد وانسياقهم وراء املصالح الفئوية الضيقة.  
وأكد األخ الطبويب أن مواقف املنظمة النقابية ليست نابعة من 
مواقف شخصية وإمنا هي مواقف تعكس حرص املنظمة الوطنية 
كل  توجيه  أجل  من  الضغط  وعىل  وشعبها  البالد  مصلحة  عىل 
الخيارات الوطنية يف ذلك االتجاه مع الحفاظ عىل املكاسب التي 
رضبها  أو  عنها  التنازل  ال  دعمها  اليوم  يتوجب  والتي  تاريخيا  تحققت 
وأضاف أن الثوابت تفرض اليوم وضع كل الخيارات عىل الطاولة واقرتاح 
أو  سياساوية  او  فئوية  ملصالح  دون خضوع  الحقيقية  والبدائل  الحلول 

حزبية ضيقة.
وشدد األخ االمني العام عىل أن االتحاد صاحب حق وليس مجرد طرف 
اجتامعي وإمنا هو منظمة وطنية لها رأيها يف كل ما يتعلق بحارض البالد 
لذلك  ومقدراته  الشعب  مكاسب  عىل  تاريخيا  مؤمتن  وهو  ومستقبلها 
أن  وسيحرص  البالد  مصلحة  عن  والدفاع  الوطني  دوره  لعب  سيواصل 

االنتخابات  استحقاق  وخاصة  القادمة  االستحقاقات  خالل  كذلك  يكون 
من خالل دعوة النقابيني والنقابيات إىل املساهمة بكثافة يف لجان املراقبة 

ومكاتبها. 

تكريم
مناضالت  من  ثلة  لتكريم  املجال  فسح  االفتتاحية  الجلسة  نهاية  إثر 
القطاع ومناضليه سواء من املكتب املتخيل للجامعة والذين أحيلوا عىل 
تم خالل  السابقني وقد  واملناضلني  املنضاالت  أو كذلك من  املهنة  رشف 
املؤمتر تكريم كل من األخ توفيق رشيد الكاتب العام للجامعة املتخلية 
وكذلك االخوة شكري فنيش واملنجي صواب وعبد املجيد سعيداين أعضاء 
الجامعة وكذلك عائلة املرحومني سمري الثمالوي وحسن املييل واالخوين 

عادل بن نصري وامليك الشييش.

الكتابة  يف  رشيد  توفيق  األخ  يخلف  الرشيف  محمد  األخ 
العامة 

املكتب  التوافق تشكل  إطار عاٍل من  االنتخاب وفرز األصوات ويف  بعد 
التنفيذي الجديد للجامعة العامة لألشغال العمومية واإلسكان والبيئة كام 
العامني  الكتاب  )كاتبا عاما( واألخت واإلخوة  الرشيف  األخ محمد  ييل: 
الحميد عامر  بن كريش عمرية ومنجي مرزقي وعبد  لطيفة  املساعدين 
وعادل الحفيص وهشام بن عمر وحسن العويني ومحمد سيالة ومحمد 

بالعيادي.

يف املؤمتر العادي للجامعة العامة لألشغال العمومية واإلسكان والبيئة 

األخ محمد الرشيف كاتبا عاما 

تثمني ملا 

تحقق وحرص 

عىل مواصلة 

النضال من 

أجل املطالب 

العالقة
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استئناف عمل لجنة 
قيادة اإلصالح 

الرتبوي يف االتحاد 
استأنفت لجنة قيادة اإلصالح الرتبوي باالتحاد العام التونيس للشغل 
أشغالها هذه األيام الستكامل رؤية شاملة لالتحاد العام حول إصالح 
الهامة  والتوجهات  الخيارات  من  رسم جملة  وتّم  الرتبوية  املنظومة 
واللقاءات  االجتامعات  هذه  عقد  خالل  من  بلورتها  سيقع  التي 
بإرشاف  العمومية  الوظيفة  قسم  مع  بالتنسيق  كربى  والندوات 
الوظيفة  قسم  عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  عمرية  منعم  األخ 
قطاع  ومناضيل  مناضالت  من  مهّم  عدد  دعوة  ستتّم  كام  العمومية 
بإنشاء  قامت  قد  كانت  اإلعالم  لجنة  أن  العلم  مع  املعنيّة،  الرتبية 
امللّف  هذا  بخصوص  املستجّدات  كل  نرش  مهّمتها  رسمية  صفحة 
وتحمل اسم »مدرسة شعبيّة« وستكون قبلًة ملقرتحاتكم وتفاعالتكم 

بكّل جديّة. فمرحبا بكم ومبالحظاتكم.
* محمد إيالهي

يدخل عامل مصنع »سوتاسيب« لالسمنت بالقريوان اليوم الثالث من االرضاب 
العام طارق  الرئيس املدير  أيام احتجاجا عىل استهداف  عن العمل وملدة 10 
علبة الذي رضب الدستور واملواثيق الدولية عرض الحائط وقام بطرد الكاتب 
العام وعضو النقابة األساسية االخوين خليفة العليمي وجامل العزيزي، بسبب 

نشاطهام النقايب وتأطريهام الرضاب عن العمل قانوين يوم 19 مارس املايض.
العامل  مطالب  مرشوعية  مدى  وعكس  النظري  منقطع  نجاحا  لقي  االرضاب 
بالقريوان  للشغل  الجهوي  االتحاد  النقابية  هياكلهم  حول  التفافهم  ومدى 

والجامعة العامة للبناء واالخشاب.
وخالل هذه الحركة االحتجاجية  رفع العامل املحتجون شعارات تندد بصلف 
رفضهم  عن  معرّبين  رزقهم،  مورد  وطال  طالهم  الذي  وظلمه  العام  املدير 
من  االجتامعي  املناخ  توتري  بسبب  باملصنع  تطاق  ال  اصبحت  التي  لالوضاع 
قبل املدير، الذي داس عىل كل القوانني وسّد  كل افاق التفاوض وانتهك  الحق 

النقايب.
ويف كلمته أمام العامل  أثنى االخ الطيب البحري الكاتب العام للجامعة العامة 
عىل  وارصارهم  العامل  بها  تحىل  التي  الصامء  الوحدة  عىل  واالخشاب  للبناء 
التصدي للظلم يف مصنع يُعترب مكسبا وطنيا وجبت حاميته من سلوكات املدير 
العام، مشريا اىل ان االتحاد العام التونيس للشغل ال يتلقى الدروس يف الوطنية 
من اي كان، بل ان املنظمة الشغيلة هي الحريصة كل الحرص عىل الدفاع عن 

املؤسسة وازدهارها.
ودعا العامل اىل مزيد الوحدة واليقظة من محاوالت شق الصفوف ومواصلة 
ملحمتهم النضالية التي ستكون درسا قاسيا العداء العمل النقايب وأعداء املصنع 
الجامعية  املفاوضة  ومبادئ  الشغلية  الترشيعات  الحائط  عرض  الذين رضبوا 

أمام أعني السلطات الجهوية...
وحّمل االخ الطيب البحري املسؤولية كاملة 
للمدير العام للمجمع الذي دامئا يعمد اىل 
اتباع اساليب الرتهيب والهرسلة ضد العامل 
املؤسسة  يف  التوتر  عنرص  هو  وأضحى 
كل  يف  ويقوم  االجتامعي  املناخ  واحتقان 

املناسبات بانتهاك التشاريع الشغلية.
يطالبون  »صوتاسيب«  عامل  فإن  للتذكري، 
االتفاقات  واحرتام  النقايب  الحق  باحرتام 
منحة  بخصوص  املكاسب  عىل  واملحافظة 

االنتاج وااللتزام بقواعد السالمة املهنية ورشوط حفظ الصحة وإنهاء التفاوض 
حول اتفاقية املؤسسة بجانبيها الرتتيبي واملايل.

كام يشددون عىل رضورة تطبيق الفصل 70 من اتفاقية املؤسسة وعدم انتداب 

وتطبيق  واحرتام  املناولة  طريق  عن  االساسية  العمل  بأماكن  شغور  سد  او 
الفصلني 101 و122 من االتفاقية الخاصة باملؤسسة، عالوة عىل احرتام الهيكل 

التنظيمي للرشكة والتدرج الوظيفي.
* صربي الزغيدي

يف مصنع »سوتاسيب« لالسمنت بالقريوان:

والتفاهم  العامل  مطالب  مرشوعية  عكس  ناجح  إرضاب 
حول هياكلهم النقابية

ألف مربوك لعزيز وعمر 
املتألقان عزيز وعمر إبنا الصديق جربان بوراوي الكاتب العام للجامعة 
االقتصاد  شعبة  الباكالوريا  امتحان  يف  نجحا  املهني  للتكوين  العامة 
والترصف، وبهذه املناسبة السعيدة يتقدم لهام والدهام جربان بوراوي 
ووالدتهام والعائلة املوسعة بأحّر التهاين متمنني لهم مزيدا من التّفوق 

والتألق يف مسريتهام الدراسية.

تدهورت صحة سنية الجبايل وبسمة املحمودي املرضبتني عن الطعام منذ يوم 
17 جوان 2019  بشكل كبري وذلك بشهادة األطباء الذين يتابعون وضعيتهام.

وقد نُقلت املرضبتان يف عديد املناسبات اىل املستشفيات القريبة من مقر رابطة 
حقوق االنسان بالعاصمة، حيث اكد األطباء رضورة إيقاف االرضاب عن الطعام 

بسبب عدم إمكانية مواصلتهام، لكن سنية وبسمة أرصّتا عىل موقفهام...
ِقبَِل  واملتضامنة مع قضيتهام، من  املساندة  الزيارات  تتواصل  الخضم  يف هذا 
تضامنهم  عن  منهم  تعبريا  الطاليب،  والشباب  والنقابيني  الحقوقيني  عرشات 
لقضية سنية وبسمة العادلة وبرضورة رفع املظلمة عنهام وتشغيلهام وضامن 

الحق يف التداوي.
كام نظّم العرشات من الشباب املساندة اعتصاما مبقر وزارة الشؤون االجتامعية 
أول امس الثالثاء للمطالبة بالتدخل العاجل لحّل مشكل املحتجتني معتربين أن 
حرمانهام من حّق الشغل ومن حّق السكن ومن حّق التداوي والرعاية الصحية 
هو انتهاك صارخ ألدىن حقوقهام اإلنسانية، وانتهاك بالنسبة إىل سنية الجبايل، 

لحّقها األسايس يف الحياة، والحكم عليها بالتعذيب املتواصل واإلعدام البطيء.
الجبايل  سنية  الطعام  عن  املرضبتني  مساندة  لجنة  اعالن  من  ساعات  وبعد 
وبسمة املحمودي االعتصام داخل بهو الوزارة، حرض الوزير محمد الطرابليس 
اىل مقر الوزارة، وبعد النقاش مطّوال معه حّدد موعدا لعقد جلسة مع اللجنة، 
وذلك صباح اليوم الخميس 4 جويلية 2019 للنظر العاجل يف ملف املرضبتني، 

خاصة بعد التدهور الخطري لصحتيهام..
لصنع  »التيالك«  رشكة  يف  سابقة  ونقابية  عاملة  هي  الجبايل  فسنية  للتذكري 
املمنوع يف  النقايب  العمل  الطائرات، خاضت مع زميالتها معركة مامرسة حق 
مؤسسات القطاع الخاص عموما ويف مؤسسة التيالك ذات رأس املال الفرنيس.

أساسية  نقابة  أّسست وقادت سنة 2012  التي  الجبايل  كان عقاب سنية  وقد 
التعسفي ثم وضعها  الطرد  الحقوق املرشوعة للعامل والعامالت،  للدفاع عن 
منذ ذلك التاريخ يف قامئة سوداء لدى رشكات ومصانع املنطقة الصناعية باملغرية 

ملنعها من الشغل.

السلط  مسؤويل  ابواب  طرق  عن  املنقضية  السنوات  طيلة  سنية  تتوقف  ومل 
يف  املرشوع  حقها  من  ومتكينها  وضعيتها  لتسوية  واملركزية  والجهوية  املحلية 
من  أفراد  ومثانية  هي  تشكو  وهي   خاصة  التداوي،  لها  يكفل  الذي  الشغل 
عائلتها من مرض »االبطن« الذي يتطلّب عالجا وتغذية خاصة، ولكنها مل تلَْق 

سوى املامطلة والتسويف واإلذالل.
أما بسمة املحمودي املُجازة يف الحقوق منذ 10 سنوات وهي يتيمة األبوين وال 
متلك سكنا تأوي إليه مع شقيقتها، وقد جعلتها هذه الوضعية طيلة هذه املدة 

ضحية للعنف املادي واملعنوي وللخصاصة والترشّد.
ملفها  دراسة  عروس  بن  والية  يف  والجهوية  املحلية  السلطات  رفضت  وقد 

وإيجاد حّل له بتشغيلها.
* صربي الزغيدي

معركة سنية الجبايل وبسمة املحمودي مستمرة:

تدهور كبري يف صحة املحتّجتني، وعرشات 
املساندين يعتصمون 

زغوان 

مؤمتر املياه وثقة يف دويسة
للنقابة  العادي  املؤمتر   2019 جويلية   02 الثالثاء  يوم  انعقد 
األساسية للرشكة التونسية لتوزيع املياه بزغوان مبقر االتحاد الجهوي 
للشغل برئاسة عضو املكتب التنفيذي الجهوي األخ منذر دويسة وقد 
نضالها  يف  التوفيق  كل  لها  نتمنى  جديدة  تشكيلة  عن  املؤمتر  أسفر 

النقايب والذود عن حقوق منظوريها.
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الف مربوك لطفي ونرسين
يف جو بهيج، احتفل الشاب لطفي الغايل بزواجه عىل االنسة الفاضلة 
نرسين بن خليفة، وبهذه املناسبة السعيدة يتقدم قسم االعالم والنرش 
الشعب  لجريدة  املوسعة  واالرسة  للشغل  التونيس  العام  باالتحاد 
خليفة  وبن  الغايل  ولعائلة  للعروسني  التباريك  وأجمل  التهاين  بأحر 
وبالخصوص الصديق العزيز الحبيب الغايل، راجني للعروسني الجميلني 

الهناء والذرية الصالحة.

التأمت يوم غرة جويلية جلسة صلحية مبقر والية مدنني للنظر يف برقية 
التنبيه باالرضاب الصادرة عن االتحاد الجهوي للشغل مبدنني والتي تتعلق 
بدخول أعوان وموظفي وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية يف ارضاب 

يومي 3 و 4 جويلية 2019.

واثر هذه الجسلة وبعد النقاش واملفاوضات قرر االتحاد الجهوي تأجيل 
االرضاب اىل يومي 17 و 18 جويلية لرتحيل ملف األخ لطفي نحاسة اىل 

اإلدارة املركزية للبت فيها يف ظرف 15 يوما.

عرّب يف وقت  قد  للشغل مبدنني  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  وكان 
سابق  عن استيائه من عدم االستجابة ملراسلته املتعلقة بتسوية وضعية 
املوظف لطفي نحاسة وببعض املشاغل التي تهم ظروف العمل وحقوق 

العامل، االمر الذي خلق احتقانا.

جديدة  هيئة  انتخابات  اجراء  يف  باإلرساع  التنفيذي  املكتب  طالب  كام 
وتعزيز  للمنخرطني،  املسداة  واألنشطة  الخدمات  لتوقف  نظرا  للودادية 

املوارد البرشية واللوجستية الالزمة لإلدارة الجهوية.

املكتب التنفيذي شدد أيضا عىل وجوب تفعيل االتفاقية االطارية املربمة 
مع الوكالة العقارية للسكنى، مجددا متسكه بالتعجيل يف الترصيح بنتائج 

املناظرات الداخلية والرتفيع يف عدد الخطط املعروضة للتناظر.

صربي الزغيدي

مدنني:

تأجيل ارضاب موظفي قطاع أمالك الدولة

الفرتة عىل تجديد  الجهوي للشغل بجندوبة خالل هذه  يعكف االتحاد 
الهياكل النقابية يف القطاعات التي مل تنجز مؤمترات نقاباتها األساسية كام 

سجل حضوره يف الندوة الدستورية للقطاع الخاص.

* تجديد الهياكل النقابية بالجهة:
التي  القطاعات  إىل  بالنسبة  بالجهة  النقابية  الهياكل  لتجديد  دعوته  بعد 
للشغل  الجهوي  االتحاد  األساسية، أرشف  نقاباتها  مؤمترات  بانجاز  تقم  مل 
األخ  ترأسه  والذي  فرنانة  لبلدية  األساسية  النقابة  مؤمتر  عىل  بجندوبة 
عادل الصويل عضو املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بجندوبة كام 
أرشف االتحاد عىل مؤمترات كل من املدرسة السياحية بعني دراهم ومعهد 
التكوين املهني الفالحي بحكيم الجنوبية برئاسة األخ حسني املازين عضو 
التميش يف  الجهوي للشغل بجندوبة ويأيت هذا  التنفيذي لالتحاد  املكتب 
اطار حرص االتحاد الجهوي عىل تركيز الهياكل النقابية بالجهة طبقا ألحكام 
وحضور  بالجهة  النقايب  النسيج  دعم  خاصة  و  لالتحاد  الداخيل  النظام 
االتحاد العام التونيس للشغل يف كل القطاعات وتنظيم املسؤولية النقابية.

*مواكبة الندوة الدستورية للقطاع الخاص:
واكب املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بجندوبة فعاليات 
أواخر  بالحاممات  املنعقدة  الخاص  للقطاع  الدستورية  الندوة 

العام  الكاتب  العبيدي  خالد  اإلخوة  بحضور  املنقيض  األسبوع 
لالتحاد الجهوي للشغل بجندوبة واألخ محمد األمني البلطي واألخ 

جلول الباليل أعضاء املكتب التنفيذي.
صربي الرابحي

االتحاد الجهوي للشغل بجندوبة

تجديد الهياكل النقابية ومواكبة الندوة الدستورية للقطاع الخاص

اخباريا  اجتامعا  مطري  ببني  للمياه  األساسية  النقابة  عقدت 
صبيحة السبت 30 جوان 2019 بإرشاف االتحاد الجهوي للشغل 
التنفيذي  املكتب  عضو  الصويل  عادل  األخ  وحضور  بجندوبة 
لالتحاد الجهوي للشغل بجندوبة واإلخوة أعضاء الفرع الجامعي 
للمياه بجندوبة واألخوة أعضاء النقابة األساسية للمياه بجندوبة. 
وقد كان هذا االجتامع فرصة لتدارس صعوبة املرحلة التي مير 
خاصة  املتعلقة  االشكاليات  عديد  راكم  والذي  املياه  قطاع  بها 
البرشية  املوارد  يف  الحاد  والنقص  العمل  وسائل  توفري  بعدم 
القطاع  أبناء  يستعد  التي  االجتامعية  املنافع  عديد  اىل  اضافة 
األخ  أكد  تحقيقها.وقد  النضالية يف سبيل  األشكال  كافة  لتوخي 
للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  عضو  الصويل  عادل 
مؤسسات  وبقية  باملؤسسة  يحيط  ما  اىل  االنتباه  رضورة  عىل 
القطاع العام ككل من مخاطر تهدد عموميتها يف اطار الربامج 

كام  املؤسسات  هذه  خوصصة  اىل  والهادفة  املتواترة 
مبسؤولياتها  األطراف  كافة  اضطالع  رضورة  عىل  أكد 
للحفاظ عىل دميومة الرشكة وأكد عىل رضورة تدخل 
القطاعية  امللفات  يف  للحسم  للمياه  العامة  الجامعة 
الوطنية. وقد أكد األخ منصف القايدي الكاتب العام 
األساسية  والنقابة  بجندوبة  للمياه  الجامعي  للفرع 
بإفراد  مقرتحه  دعم  رضورة  عىل  مطري  ببني  للمياه 
حتى  بها  خاصة  بدائرة  مطري  ببني  االنتاج  مصلحة 

باملنافع  مبارشة  املتعلقة  االدارية  الخدمات  تقريب  يتسنى 
توفري  التميش عىل  انعكاس هذا  اىل  اضافة  لألعوان  االجتامعية 
املركزية  حاجز  وكرس  العمل  الستمرارية  املطلوبة  التجهيزات 
األخ  أكد  جانبه  الجهة.ومن  بهذه  العمل  عىل  سلبا  أثرت  التي 
بجندوبة  للمياه  األساسية  للنقابة  العام  الكاتب  العيش  منجي 

مكاسب  تراجع  وتعكس  مرشوعة  هي  املطالب  هذه  أن  عىل 
يدفع  الذي  االداري  الطرف  تعنت  ظل  يف  خاصة  القطاع  أبناء 
واالنقاذ  االصالح  مقرتحات  ويتجاهل  نحواملجهول  بالقطاع 
صربي  األخ  أكد  األوان.كام  فوات  قبل  املرحلة  تستوجبها  التي 
الرابحي عضوالنقابة األساسية للمياه بجندوبة خالل تدخله عىل 
أن الوضع مبصلحة االنتاج ببني مطري وباقليم الرشكة بجندوبة 
يستوجب وقفة حازمة وتحمل الطرف االداري ملسؤوليته وشحذ 
هياكلهم  حول  لاللتفاف  واألعوان  النقايب  الطرف  لدى  العزائم 
النقابية والنضال من أجل الحفاظ عىل املؤسسة مرفقا عموميا 
واملقرتحات  املطالب  مجمل  أن  عىل  التأكيد  اىل  اضافة  شعبيا 
سوف تكون محل تفاوض مع الطرف االداري خالل األيام القليلة 
وبقية  بجندوبة  للشغل  الجهوي  االتحاد  مع  بالتنسيق  القادمة 

الهياكل النقابية لقطاع املياه.
* صربي الرابحي

النقابة األساسية للمياه ببني مطري

اجتامع اخباري لتدارس املرحلة والرهانات
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يُسّمى  ما  يف  دائم  بشكل  يقبعون  مريضا  فلسطينيا  سجينا  عرشون 
مستشفى الرملة اإلرسائييل، وانا سجان ارشف عىل حياتهم وأوضاعهم 
ميقات  اعرف  املرىض،  باألرسى  خبريا  بعيد، رصت  زمن  منذ  الروتينية 
ينامون ومتى  موتهم وميقات رصاخهم ولسعة أوجاعهم، اعرف متى 
أنفاسهم  موجات  واخر  املدمرة،  أجسادهم  رائحة  أشم  يرتجفون، 

املتقطعة وسخونة أحالمهم، وكل حركة فيهم تخضع للرقابة والضبط.
انا سجان إرسائييل تعودت عىل رائحة األدوية والدماء والقيء والسعال 
املصابني يف سجن  أجساد  تتدىل من  البول  وأكياس  الربابيش  ومشاهد 
مستشفى الرملة، مشاهد صارت عادية وطبيعية، عامل اخر انا احكمه 
أقدام  اآلخرة،  إىل  ببطء  الذاهبني  املرىض  عامل  انه  مساره،  يف  وأتحكم 
قطن  ضامدات،  عكازات،  متحركة،  عربات  مشلولة،  أجسام  مبتورة، 
أجسام مفتوحة، هذيانات ملغومة، عامل ممتع وجميل  وبقع حمراء، 
يشعرين باللذة يف هذه املقربة الحية، بنفيس أرى عذابات سكان املقربة، 
لكنني ال أرى مالئكة، ال اسمع أسئلة، ال أرى من يأيت للزيارة أو يكشف 
عن هذا العامل البعيد، انا السيد الوحيد، انا السكني والدواء، انا القايض 
والجالد، انا امثل دولة إرسائيل التي انترصت عىل الضحايا الفلسطينيني، 

وانترصت عىل طموحاتهم وأرسلتهم إىل املوت أو النسيان.
وشبان  أطفال  املرىض،  الفلسطينيني  األرسى  من  املئات  عيل  مر  لقد 
ان  بعد  ميتا  اسود  تابوت  يف  خرج  بعضهم  وخرجوا،  جاؤوا  ونساء، 
قىض عليهم املرض، رأيتهم يحترضون بصمت، رأيت األمراض ترسي يف 
كان  األسري  فيلام جميال، ذلك  أشاهد  كأين  وتتزايد  وتتكاثر  أجسادهم 
املسكنات  يأخذ  كان  توقف،  ثم  يتكلم  كان  ذلك،  ثم عجز عن  مييش 
الكثرية حتى تخدر جسده ومل يعد لها مفعول، كنت اعرف متى يسقط 
عىل  هنا  أوالدهم  وصور  رسائلهم  تركوا  األبد،  إىل  عيناه  يغلق  ومتى 
ابراشهم وخرجوا أمواتا، مل يأت احد ألخذها، مازالت عندي كجزء من 
التاريخ الحريب، وشهادة عىل  دوري يف خدمة دولتي وحكومتي وديني 

ونياشيني التي استحقها.
انا سجان إرسائييل، اعمل يف سجن مستشفى الرملة، أحيانا اشعر بامللل، 
مل ميت حتى االن منصور موقدة، هذا األسري املشلول املحطم واملدمر 
بالرصاص، منذ 20 عاما وهو يحاول ان يحيا، جاءه  املوت أكرث من مرة، 
ابلغوين بتحضري األكياس  راوغ املوت وعاش، وكم كنت سعيدا عندما 
األورام  املوت،  حافة  إىل  وصل  فقد  دياك،  أبو  سامي  لألسري  السوداء 
اسمع  كنت  وعندما  أيضا،  عاش  فقد  ميت،  مل  ولكنه  جسده  تنهش 
رصخات وأنات األسري املشلول خالد الشاويش اعتقدت انها الرصخات 
األخرية، كان ميوت الف مرة، مل تعد األدوية تجدي ولكنه مازال حيا، انا 
عىل انتظار موت كبري يف أي لحظة، لهذا ألغيت كل إجازايت الستمتع 
برؤية املوت وهو يرقص يف أجواء هذه الغرفة التي تسمى مستشفى، 

املوت ال يعرف النوم هنا.
انا سجان إرسائييل اعمل يف سجن مستشفى الرملة، البس ثوب الطبيب 

أحيانا وثوب السجان أحيانا أخرى، احمد الله اين أصبحت بليدا فاقد 
اإلحساس حتى ال أتعاطف مع هؤالء األرسى املجرمني واإلرهابيني كام 
علمتني دولتي ومدرستي وتربيتي وتدريبايت، ال تعاطف مع هؤالء، ال 
مشاعر، ال أقرأ أي يشء عن االتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق اإلنسان، 
ليسوا  األرسى  فهؤالء  األوامر،  تنفيذ  وجهاز  آلة  رصت  اين  لله  الحمد 
برشا بل اشياء أو جثث وحطام، أنهم أسامء ميتة وعلينا ان نجردهم 
من إنسانيتهم، ان يبقوا نصف إحياء حتى يقرر سيد املوت شانهم، اما 
النصف االخر فهو اإلرادة أو الحرية أو الكرامة فعلينا ان نقيض عليها 
وان نوصل هؤالء األرسى إىل حالة مزرية خالية من الكربياء والكرامة 

واالحرتام.
انا سجان اعمل يف سجن مستشفى الرملة اإلرسائييل، ما أجمل ان ترى 
أجساما مشوهة، لقد جاءت إىل املستشفى إرساء الجعابيص، جسدها 
ميتة،  امرأة محروقة، شبه  ببعض،  أطرافها  ملتصقة  وجلدها منكمش 
وانا من رأيت كيف برتوا قدمي األسري ناهض األقرع، وقدم األسري جالل 
رشاونة، صوت العظام يتفتت، اللحم والدم يتناثر يف أجواء احتفالية، 
صالح،  محمود  الطفل  قدم  برتوا  كيف  رأيتهم  عندما  متعتي  وزاد 
أزعجتنا  الذين  هؤالء  أقدام،  بال  األطفال  ترى  ان  أبهى  وما  أروع  ما 
حجارتهم وأياديهم وأقدامهم، يجب ان ينقصوا اما اطرافاً أو حياًة حتى 

نعيش نحن يف سالم ودون خوف.
ألي  نسمح  مل  الرملة،  مستشفى  سجن  يف  أعمل  إرسائييل  سجان  انا 
باملجيء إىل هنا، من يحرر من األرسى  أو مؤسسة دولية  لجنة طبية 
املرىض اعرف من ملفه الطبي انه سيموت بعد أسابيع أو شهور، لقد 
زرعنا املوت يف أجسامهم، إن مهمتي أن أقمع شيئا موجودا يف األسري 
الفلسطيني هو جوهر حياته، باب املستشفى ال يفتح إال للجثث، وكم 
كنت سعيدا ان الجثث الخارجة من املستشفى قد زادت يف السنوات 

األخرية، املوت هنا يحدث بال إزعاج، بال وداع وبكاء ومشيعني.
الرملة، أكرث ما يزعجني  انا سجان إرسائييل اعمل يف سجن مستشفى 
مراكز  من  احرضوها  وعصبية،  نفسية  بأمراض  املصابة  الحاالت  هذه 
التحقيق مصابة بصدمات نتيجة التعذيب، ورغم أننا كثفنا من إعطائها 
املسكنات واملهدئات لتظل نامئة مع أوجاعها إال انها رسعان ما تستيقظ 
وتقذف ما بداخلها من أشباح مرعبة علينا، ونضطر إىل وضعها بزنازين 
انفرادية مغلقة، نتعامل معها كالبهائم، ال نريد ان نسمع أصواتها التي 

تطاردنا حتى يف النوم.
كل  حارس  انا  الرملة،  مستشفى  سجن  يف  اعمل  إرسائييل  سجان  انا 
هؤالء املصابني واملرىض، انا حارس املوت باسم دولة إرسائيل، انا حارس 
حارس  انا  والكىل،  والظهر  والرئة  القلب  وأمراض  بالرسطان  املصابني 
انا  أجزاء من أجسامهم،  أو برتت  استؤصلت  املعاقني واملشلولني ومن 
يراقب  من  انا  والهلوسة،  بالرصع  واملصابني  والصم  املكفوفني  حارس 
بدقة حركات الكبد والبنكرياس والطحال واألمعاء والكىل وخاليا املخ 
يراقب  من  انا  الدموية،  الجلطات  ومواعيد  القلب  ودقات  والغدد 
من  تتحرك  أجسامهم  يف  مازالت  التي  والرصاصات  الشظايا  حركات 
منطقة إىل منطقة، انا من يحرس فقدان الوعي واإلغامء ونوبات الكريزا 

العصبية، انا حارس هذه املجزرة يف دولة إرسائيل.
خدمتي  خالل  أحاول  الرملة،  مستشفى  يف  اعمل  إرسائييل  سجان  انا 
وانضباطي ان امنع طائر الصدى ان يخرج من قرب القتيل أو من هامته، 
املخلوق من  الطائر  باستمرار عن هذا  انها حكاية فلسطينية اسمعها 
الثار إىل ان  القتيل يطري ويطري صارخا وطالبا  إرادة، يخرج من جسد 
يتحقق، سأقتل طائر الصدى الذي يقول عىل لسان األرسى املرىض: نعم 
نحن تحت األرض، ولكننا لسنا مدفونني كاملوىت، وامنا نحن كام التقاوي 
النابتة التي تطرح محصوال ويقينا وعدال سوف تنترش يف أرجاء فلسطني 

ويف نفوس كل أجيالنا تحت شمس الحرية والربيع.
 

فادي أبوبكر )كاتب وباحث فلسطيني(
االحتالل اإلرسائييل: قناص أحالم األطفال يف فلسطني

يقول الشاعر اإلنقليزي أوسكار وايلد إن »البعض يتسبّبون يف الّسعادة 
أينام ذهبوا، والبعض اآلخر كلاّم ذهبوا«، وبال شك فإن أول ما يتبادر إىل 
الذهن عند سامع هذه املقولة هم األطفال، فهم يتسببون يف السعادة 
أينام ذهبوا وكلام ذهبوا، وهم الذين قال عنهم سبحانه وتعاىل »زينة 

الحياة الدنيا«. 
يف املقابل فإن االحتالل اإلرسائييل يف فلسطني يتسببون يف التعاسة أينام 
نفسية..  صدمات  مبتورة..  أرجل  معمية..  أعني  ذهبوا..  وكلام  ذهبوا 
بعضهم  أحالم  كانت  أطفال  فلسطني..  ألطفال  االحتالل  هدايا  هذه 
أن يحرتف لعبة كرة القدم، أو أن يكون طياراً، أو مهندساً، أو طبيباً.. 
أطفال يحلمون بأن يلعبوا ويعيشوا طفولتهم كسائر أطفال العامل، إال 
أن أحالمهم اغتيلت، وكان االحتالل اإلرسائييل بكافّة مكوناته هو الراعي 
إدارة  الجيش املختلفة إىل  الرسمي الغتيال هذه األحالم، من وحدات 

مصلحة الّسجون إىل طواقمهم الطبية اإلجرامية.
لعل أبرز النامذج الشاهدة عىل نهج االحتالل اإلجرامي الطفل إحسان 
التميمي )17 عاماً( من قرية دير نظام غرب رام الله الذي فقد برصه 
والطفل محمود صالح  املعتقل،  داخل  املتعمد  الطبي  األهامل  نتيجة 
)14 عاماً( من بلدة الخرض قضاء بيت لحم، الذي برُتت قدمه اليرسى 
اعتقاله،  لحظة  نحوه  املتفجر  الرصاص  االحتالل  جنود  إطالق  بعد 

وجرائم بالجملة يرتكبها االحتالل كل يوم، والقامئة تطول..
ميارس  ولهذا  الغد،  مجتمع  العامل  يف  بلد  أي  يف  األطفال  يشكل 
االحتالل سياسة اعتقال منظمة وممنهجة بحق األطفال بحق األطفال 
وأمناً  حياًة  الفلسطينية  الطفولة  تجاه  صارخ  انتهاك  يف  الفلسطينيني، 
وصحًة وتعليامً وحياًة. ووفقاً آلخر اإلحصائيات، هناك اكرث من خمسني 
القارصين  الفلسطينيني  اعتقال ُسجلت يف صفوف االطفال  الف حالة 

منذ العام 1967.

صوت األسري الفلسطينى ىف السجون الصهيونية

5700 أسري وأسرية يعيشون لحظات التوابيت الّسوداء

بقلم عيىس قراقع
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أوهام  أن  إال  الفلسطيني،  الغد  تدمري  إىل  جاهداً  االحتالل  يسعى 
االحتالل تتحطم دوماً تحت أقدام األطفال الصغار الذين يرصون عىل 
بتمسكهم  توحي  شعارات  رفعهم  خالل  من  العودة  بحق  متسكهم 
بديارهم وأراضيهم. ورغم أن فلسطني تعترب أكرث مكان مأساوي ميكن 
أن يعيش فيه أي طفل عىل وجه هذه األرض، إال أن الطفل الفلسطيني 
مازال ميلك الكثري من طفولته رغم كل هذا الحزن واألمل، ومازال يحلم 

بأن يعيش طفولته كسائر أطفال العامل.
استهتار  بكشف  ويطالبون  العامل  أحرار  يستغيثون  فلسطني  أطفال 
االحتالل بأرواحهم.. فيا أيها املجتمع الحر ويا منظامت حقوق اإلنسان 
األطفال  بحق  إرسائيل  النتهاكات  حداً  وضعوا  مسؤولياتكم  أمام  قفوا 
واألطفال  األطفال  ملعاملة  دولية  معايري  هناك  ألن  الفلسطينيني، 

الفلسطينيني ليسوا استثناء.
 

إسالم صالح عبده
األرسى األطفال.. براءة مقيدة وصمت مقيت

صور  أبرز  من  اإلرسائيلية  السجون  يف  األرسى  األطفال  معاناة  تَُعدُّ 
املعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، فأطفال فلسطني ليس كباقي 
أطفال العامل الذين يلعبون ويعيشون حياتهم بأمن وسعادة بني آبائهم 
وأمهاتهم، فأطفالنا تقتحم منازلهم وهم نامئون العتقالهم بحجة أنهم 
أطفال »مخربون« لألمن »االرسائييل« يقومون بشغب أمام جدار الفصل 
يُزجُّ  الفلسطينية،  املدن  لفصل  االحتالل  قوات  أقامته  الذي  العنرصي 
فتصبح  اإلنسانية،  أدين مقومات  عنها  تغيب  قمعية  بهم يف معتقالت 

الزنزانة النتنة مالذاً لهؤالء األطفال بعيداً عن بيت العائلة الدافئ. 
الطفولة  لقتل  الصهيوين  االحتالل  قوات  تنتهجها  ممنهجة  سياسة 
الفلسطينية ودب الرعب والخوف يف قلوبهم منذ الصغر وخلق حالة 

من الضغط النفيس تؤثر عليهم عندما يكربون.
الحصانة  الطفل  متنح  التي  الدولية  واألعراف  القوانني  لكافة  وخالفاً 
الكاملة والحقوق الالزمة لحياة كرمية، إال أن االحتالل خالف كل هذه 
األطفال  اعتقال  من  مزيد  أم  واسعاً  الباب  بفتح  والنصوص  القوانني 

والقارصين. 
باإلضافة إىل أن االحتالل يحّدد سن الطفل الفلسطيني مبا دون الـ16 
استصدار  يستند يف  الذي  اإلرسائييل  القضايئ  الجهاز  وفق  وذلك  عاماً، 
والذي   ،»132« رقم  العسكري  األمر  إىل  األطفال  األرسى  ضد  األحكام 
السادسة عرشة، وفىيهذا مخالفة  الطفل، مبن هو دون  حدد فيه سن 
اتفاقية الطفل والتي عرفت الطفل  املادة رقم »1« من  رصيحة لنص 

بأنه)كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عرشة(.
أسلوبًا  األطفال  اعتقال  عىل   1967 عام  منذ  االحتالل  قوات  اعتدمت 
للضغط عىل املقاتلني الفلسطينيني، وقد استمرت يف هذا األسلوب حتى 
انتفاضة 1987 إذ اتسعت سياسة اعتقال األطفال بشكل كبري، واعتقال 
انطالق  الحجارة، مع  الشعبية ويف رمي  املظاهرات  كل من يشارك يف 
انتفاضة االقىص ازدادت نسبة األطفال الذي يتعرضون لالعتقال بشكل 

كبري وبلغ عددهم حتى يومنا هذا ما يقارب العرشة آالف طفل.
وتحرم سلطات االحتالل اإلرسائييل األطفال األرسى من أبسط الحقوق 
يستحقها  األساسية  الحقوق  هذه  الدولية،  املواثيق  لهم  متنحها  التي 
وديانتهم.  وجنسهم  وقوميتهم  دينهم  عن  النظر  بغّض  املحرومون 
معرفة  يف  الحق  العشوايئ،  لالعتقال  التعرض  عدم  يف  الحق  وتشتمل: 
سبب االعتقال، الحق يف الحصول عىل محاٍم، حق األرسة يف معرفة سبب 
االعرتاض  الحق يف  أمام قايض،  املثول  الحق يف  الطفل،  اعتقال  ومكان 
الحق يف  الخارجي،  بالعامل  االتصال  الحق يف  بها،  والطعن  التهمة  عىل 

معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل املعتقل.
تبقى قضية األرسى األطفال من أبرز امللفات والقضايا التي تشكل جرح 
نازف يف مواجهة هذا املحتل، الذي يعمل بكل ما لديه من وسائل من 
جهد  كل  إىل  حاجة  يف  هي  والتي  الفلسطيني،  للشعب  وإذالل  قهر 

وطني وحر ورشيف إلنقاذ هؤالء األطفال من بني براثن القهر واألمل. 
 

يواصلون إرضابهم عن الطعام
املفتوح  االحتالل اإلرسائييل إرضابهم  يواصل عرشة أرسى يف معتقالت 
إن  األسري  نادي  وقال  اإلداري.  االعتقال  ضد  مثانية  بينهم  الطعام  عن 
األسري إحسان عثامن )21 عاماً( من بلدة بيت عور التحتا يف محافظة 
الدين )48 عاماً( من محافظة جنني رشعا  الله، واألسري جعفر عز  رام 
أيام رفضاً العتقالهام اإلداري. كذلك  الطعام منذ تسعة  باإلرضاب عن 
من  شحروري  الدين  ومحي  شحروري،  الدين  نور  الشقيقان  يواصل 
محافظة نابلس  إرضابهام عن الطعام احتجاجاً عىل ظروف احتجازهام 
تسعة  منذ  الدين مرضب  نور  أن  تكفا«، علام  »بيتح  تحقيق  يف مركز 
أيام، وشقيقه محي منذ يومني. ومن محافظة الخليل أعلن ستة أرسى 
بينهم شقيقان إرضابهم املفتوح عن الطعام منذ يوم 23 جوان الجاري 

محمود  الشقيقان  وهم:  اإلداري  العتقالهم  رفضاً 
إضافة  عاماً(،   30( وكايد  عاماً(،   29( الفسفوس 
ابو  آخرين وهم: غضنفر موىس  أربعة أرسى  إىل 
عطوان )26 عاماً(، وعبد العزيز وليد سويطي )30 
عاماً(، وسائد خالد النمورة )27 عاماً(، ووائل عايد 

ربعي )30 عاماً(. 

قدري أبو بكر 
رئيس هيئة شؤون األرسى واملحررين

ارسائيل  مبحاسبة  مطالب  الدويل  املجتمع 
وتطبيق القانون اإلنساين 

واملحررين  األرسى  شؤون  هيئة  رئيس  أكد 
األرسى  حق  عىل  بكر،  ابو  قدري  اللواء 
املعاملة اإلنسانية وتجريم  الفلسطينيني يف 
متارسها  التي  والالانسانية  القاسية  املعاملة 

سلطات السجون اإلرسائيلية بحق أكرث من )5700 
مأساوية  أوضاعاً  يعانون  مازالوا  وأسرية(  أسري 
لتعمد إدارة السجون وبقرارات سياسية وعسكرية 
تطبيق أبشع أنواع التعذيب يف حقهم. وقال ابو 
بكر، ان دولة االحتالل ال تحرتم أدىن ما نّص عليه 
الرابعة  القانون الدويل اإلنساين واتفاقية جينيف 
إنسانية  معاملة  األرسى  مبعاملة  تطالب  والتي 
العالج  تقديم  وضامن  حياتهم  عىل  وباملحافظة 
اإلهامل  أو  للخطر  حياتهم  تعريض  ومنع  لهم 
الذي يسبب املوت، مع توفري االحتياجات والحياة 

اإلنسانية.  حقوقهم  تكفل  التي  الكرمية 
وأضاف، أن ما مُيارس هو سلسلة من العقوبات 
األرسى؛  عىل  إرسائيل  تطبقها  التي  الجامعية 
حيث أنه ويف ظل الصمت العاملي تجاه قضية 

العامل  يتحرك  أن  من  وبدال  الفلسطينيني  األرسى 
القضية إنصافا لألرسى ولحقوقهم  اتجاه هذه  يف 
عديد  متارس  اإلرسائيلية  السجون  إدارة  مازالت 
من  تزيد  الفلسطينيني  األرسى  بحق  االنتهاكات 
انفجار  من  للجالد. وحذر  وتصفق  الضحية  ظلم 
داخل السجون بسبب تزايد الضغط عىل األرسى 
يدفع  ما  وهو  السجان،  جربوت  تحملهم  وعدم 
األرسى يوميا إىل اإلعالن عن إرضاب مفتوح عن 
الطعام وبالتايل يتحمل املجتمع الدويل نتائج هذه 
اإلجراءات. أقوال أبو بكر تلك جاءت خالل زيارته 

االرسى  عائالت  من  عدد  الهيئة  من  ووفد 
لحم  بيت  محافظتي  يف  املحررين  واألرسى 
الضفة  أرسى  عميد  رأسهم  عىل  والخليل، 
الطوس  محمد  األسري  غزة  وقطاع  الغربية 

أكرث  اعتقاله  عىل  مىض  والذي  الخليل  غرب  شامل  جبعة  قرية  من 
35 عاما يف األرس. كام زار أبو بكر والوفد املرافق يف مشفى الجمعية 
العربية ببيت لحم االسري املحرر القارص محمود صالح من بلدة الخرض، 
والذي أفرج عنه قبل أيام بعد أن برت االحتالل قدمه اليرسى من أسفل 
الركبة، حيث تّم االحتفال بعيد ميالده الخامس عرش يف املشفى، وكذلك 
برت  والذي  الرشاونة  جالل  الطفل  املحرر  األسري  صحة  عىل  االطمئنان 
له  الركبة وتّم تركيب طرف اصناعي  اليمنى من فوق  االحتالل قدمه 
من قبل الهيئة يف املانيا. وكذلك قام أبو بكر ومحافظ بيت لحم كامل 
حميد بزيارة منزل االسرية ليىل العك من منطقة بري عونة قضاء بيت 
أثناء  الجنود  اعتدائها عىل أحد  بذريعة  أيام  اعتقلت قبل  لحم والتي 
قيام قوة عسكرية بهدم منزلهم، وكذلك زيارة األسري املحرر عيل فتحي 
بعد قضائه  10 سنوات يف األرس، وكذلك  العجوري من مخيم عايدة 
 3 قضائها  بعد  الخليل  مدينة  من  االطرش  غدير  املحّرر  األسرية  زيارة 

سنوات يف سجون االحتالل.
 

الشيفرة األخالقية للجيش اإلرسائييل
جديدة  دراسة  االرسائيلية  واألبحاث  للدراسات  األرسى  مركز  أصدر 
املفاهيم  تتناول  االرسائييل«،  للجيش  االخالقية  »الشيفرة  اسم  تحمل 
الذي  األخالقي«  و»الكود  االرسائييل،  الجيش  يف  والعسكرية  األخالقية 
وسياسة  كاشري«،  »أسا  اإلرسائييل  الربوفسور  الحرب  فيلسوف  أسسه 
لحسم  الجيش  بها  يتعامل  التي  الردع  وقوة  النفسية،  والحرب  الردع، 
أمام  الجيش  لقولبة  العسكرية  الشخصيات  ورؤى  اآلخر،  مع  املعارك 
ذاته والعامل، لعدد من السياسيني والعسكريني االرسائيليني مثل السيايس 

ابراهام  السابق  الكنيست  ورئيس  رسيد،  يويس 
واللواء  آيالند،  غيورا  احتياط  والجرنال  بورغ، 

»عاموس يادلني« وغريهم.
وتعاطي  التحرش  قضايا  الدراسة  وتتناول 
الخدمة  خالل  األسلحة  ورسقة  املخدرات 
الحرب،  ثقافة  إىل  امليل  ونظرية  العسكرية، 
لحامية  الصورية  املحاكم  وشكلية  ومظاهر 
الحرب  جرائم  عىل  املالحقة  من  الجنود 
األكادميى  الجانب  وميول  امليدانية،  واالعدامات 
املؤسسات  يف  اليمني  نحو  متجنحة  ثقافة  لبناء 
الدراسة مبستقبل  التعليمية واالعالمية، وانتهت 

الجيش من املنظور االرسائيىل والدويل.
وأعد الدراسة املختص يف الشأن االرسائييل ومدير 
االرسائيلية  واألبحاث  للدراسات  األرسى  مركز 
الدكتور رأفت حمدونة والذى أمىض يف السجون 
عاًما متواصلة، وحاصل  االرسائيلية خمسة عرش 
إنسانية  وعلوم  اجتامع  علم  بكالوريوس  عىل 
من )الجامعة املفتوحة العربية يف إرسائيل أثناء 
من  إرسائيلية  دراسات  وماجستري  االعتقال(، 
الدكتوراه  وعىل  ديس«،  »أبو  القدس  جامعة 
البحوث  معهد  من  السياسية«  »العلوم  يف 
مؤلفاته  ومن  بالقاهرة،  العربية  والدراسات 
)الجوانب اإلبداعية لألرسى الفلسطينيني الصادر 
 ،2018 العام  يف  الفلسطيني  اإلعالم  وزارة  عن 
الفلسطينية  الوطنية  للحركة  والتنظيم  واالدارة 
األرسى  شؤون  هيئة  عن  الصادر  األسرية 
تشكيله  االرسائييل  الجيش  ودراسة:  واملحررين، 
وقدراته ومهامته، ونجوم فوق الجبني، عاشق من 
الحلم،  لن ميوت  واملخيم،  قلبي  الشتات،  جنني، 
رصخة  الشهادة،  حتى  واملنفى  السجن  بني  ما 
نقابة  يف  عضو  والكاتب  الذاكرة(،  أعامق  من 
الصحافيني واتحاد الكتاب واألدباء الفلسطينيني .

 
األسري املحرر ثائر عزيز حالحلة

ليلة من العذاب ىف السجون الصهيونية 
ما أصعب أن تتحدث عن املعاناة والقهر واالىس 
يف  البواسل  االرسى  لها  يتعرض  التي  والعذاب 
املمنهج  واالرهاب  الصهيونية  السجون  غياهب 
الخطط  وتضع  تتفنن  التي  السجون  الدارة 
روح  وقتل  لنزع  لذلكن   املعدة  والربامج 
بالطريق والرسالة  النضال واالرصار واإلميان 
التي يحملها الفلسطيني املناضل الذي يدفع 
من عمره وشبابه واجمل لحظاته من اجل 
الحرية والعزة والكرامة لوطنه وشعبه، ألن قدر الشعوب املستعمرة ان 
تنهض وتناضل وتقاوم من أجل كنس املستعمر، وهذا حالنا يف فلسطني، 

نبحث عن الحرية بدمنا وتضحياتنا الجسام 
بلغتهم  يُعرف  ما  يف  القاسية  واملعاملة  العذاب  من  ليلة  وصف  إن 
االرسى  تجميع  يتم  الذي  املكان  أي  )املعبار(  )العربية(  املرسوقة.. 
للنقل  فيه من مختلف سجونهم ومعتقالتهم  الفلسطينون  واملعتقلني 
التي  الصورية  للمحاكم  او  للتحقيق  او  كعقاب  آخر  اىل  سجن  من 

انشؤوها الدانة نضالنا ووسمه باإلرهارب مع أنهم االرهاب بعينه.
باالوساخ  والقذرة وممتلئ  املوت  رائحة  منه  تشتم  املكان  حيث هذا 
والقذارة، واالزعاج املتواصل من قبل السجانني واألرسى الجنائيون اليهود 
املعتقلون يف قضايا القتل  واملخدرات والرسقات والسطو واملوبقات، ال 
او لون وحركة متواصلة ملا يُعرف بقاموس األرسى  للنوم طعم  تعرف 
)البوصطه( وما أدراك ما البوصطة املقربة املتنقلة. وباالضافة إىل سوء، 
بالبوصطه من  للقادمني من ساعات سفر طويلة  املقدم  الطعام  وقلة 
يف  املكان  لطبيعة  بالرطوبة  واملشبع  الحار  والجّو  االرس  قالع  كافة 
فلسطني املحتلة حيث يقع السجن أو مجمع سجن الرمله ومن ضمنه 
أهلها عام 1948 عندما  ُهّجر  التي  املحتلة  الرملة  املعبار قرب مدينة 
احتلت ورسقت واغتصبت فلسطني عىل أيدي عصاباتهم الصهيونية ومل 
يتبقَّ من املدينة إال القليل من سكانها األصليني الذين يؤكدون عروبتها، 
هذا املعبار محطة من محطات املوت والقتل البطي لقتلنا وجعلنا نندم 
عىل نضالنا املرشوع يف الحرية واالستقالل والعزة والكرامة واالستقالل 
كباقي شعوب  نعيش  وان  الرشيف،  القدس  وعاصمتها  دولتنا  وإقامة 

الدنيا. فلألرسى الحرية ولسجونهم الزوال.

االسري املحرر ثائر عزيز حالحلة

فادى ابو بكر

اسالم عبده
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وزارة الشؤون االجتامعية

اإلدارة العامة للنهوض االجتامعي

إدارة محو األمية وتعليم الكبار

استشارة عدد 3 لسنة 2019
اقتناء اللوازم املكتبية ولوازم معّدات مكتبية وإعالمية
ولوازم التدريس لفائدة إدارة محو األمية وتعليم الكبار

تعتزم وزارة الشؤون االجتامعية )مركز النهوض االجتامعي( القيام باستشارة تحمل عدد 3 لسنة 2019 تتعلّق باقتناء اللوازم املكتبية ولوازم معّدات مكتبية وإعالمية ولوازم التدريس لفائدة إدارة محو األمية وتعليم الكبار 
لسنة 2019.

فعىل الراغبني يف املشاركة االتصال مبركز النهوض االجتامعي الكائن بـ 37 شارع باب منارة 1008 بتونس خالل التوقيت اإلداري الستالم ملف االستشارة.
تقبل العروض املوجهة عن طريق الربيد مضمون الوصول أو الربيد الرسيع أو تسلّم مبارشة إىل مكتب الضبط بإدارة محو األمية وتعليم الكبار مقابل وصل إيداع، باسم اآلمر بالرصف مبركز النهوض االجتامعي الكائن بـ 37 

شارع باب منارة 1008 ـ تونس يف أجل أقصاه يوم 18 جويلية 2019 )ختم مكتب الضبط بإدارة محو األمية وتعليم الكبار الدليل الوحيد عىل ذلك(.
توضع وثائق االستشارة يف ظرف خارجي مغلق ال يحمل يف الزاوية العليا سوى عبارة 

»ال يفتــح«
استشارة عدد 2019/3

القتناء لوازم مكتبية وإعالمية ولوازم التدريس لفائدة إدارة محو األمية وتعليم الكبار بعنوان سنة 2019 ويحتوي هذا الظرف عىل:
  1 ـ وصل إيداع العيّنات الخاصة بلوازم املكاتب ولوازم املعّدات املكتبية واإلعالمية ولوازم التدريس باملخزن املركزي لتعليم الكبار الكائن باإلدارة العامة للنهوض االجتامعي 56 نهج األطلس بباب الخرضاء بتونس، ممىض 

ومؤرخ من قبل اإلدارة.
2 ـ بطاقة إرشادات طبقا لألمنوذج عدد 1 املضمن مبلف االستشارة.

3 ـ القامئات التقديرية للعرض طبقا للنامذج عدد 2 )2أ ـ 2ب ـ 2ت ـ 2ث ـ 2ج( املضمنة مبلف االستشارة.
هذا مع العلم أّن عروض املشاركني تبقى سارية املفعول ملّدة 60 يوما تحتسب انطالقا من اليوم املوايل لنهاية األجل املحّدد لقبول العروض.

جهة  عاشت  البالد  جهات  كسائر 
إعالن  وقع  عىل  املايض  االسبوع  املنستري 
النجاح  فرح  تناثر  حيث  الباكالوريا   نتائج 
بلغت  أن  بعد  الوالية  أرجاء  مختلف  عىل 
الجهة  واحتلت  الرشف  درجة  النجاح  نسبة 
املرتبة الثانية وطنيا وبفارق طفيف عن جهة 
صفاقس املتصدرة للرتتيب حيث بلغت نسبة 
النجاح يف املنستري 43.43 % بعد أن بلغ عدد 
الناجحني 2845 تلميذا وتلميذة من مجموع 

 .. 6551

* باألرقام 
عقدتها  التي  الصحفية  الندوة  خالل 

املندوبية الجهوية للرتبية أفاد السيد املنجي سليم املندوب الجهوي أن 
النتيجة املرشفة ما كانت لتحصل لوال جهود عديد األطراف ويف مقدمتها 
رجال الطباشري واملئزز  أي األساتذة الذين بلغت تضحياتهم أقىص مدى 
عىل امتداد السنة الدراسية رغم عديد الصعاب.. وهو ذات الجهد املبذول 
من  كل  أسهموا  وإداريني  أولياء  قبل  من  املؤطر  التلمذي  الشباب  من 
موقعه يف بلوغ هذه النتائج املرشفة وهو ما ذهب اليه أحد النقابيني عند 
وصف هؤالء بالقول »هذا الرباعي الراعي للنجاح )االستاذ، التلميذ الويل 
واالدارة( حيث وبتظافر جهود هؤالء مجتمعني تحقق ما تحقق وسيكون 
املزيد يف دورة التدارك التي ستشهد أكرث من ألفي مرتشح 1892 منهم من 
املعاهد العمومية التي تصدرها املعهد النموذجي باملنستري بنسبة نجاح 
100 % يليه معهد خنيس بنسبة 61.54 % ثم معهد حي الرياض 2 قرص 

هالل بنسبة 59.82 % يف حني كانت املرتبة الرابعة ملعهد قصيبة املديوين 
بنسبة 58.19 %  

* باقة االمتياز
املكلف  عامر  رشاد  محمد  األخ  مكننا  االحصائية  الجداول  بني  من 
أنجب  من  سبعة  ضمت  قامئة  من  للرتبية  الجهوية  باملندوبية  باالعالم 
النموذجي  املعهد  من  القفيص  حمدي  التلميذ  بتصدرها  الجهة  نجباء 
باملنستري والحائز عىل أفضل معدل وطنيا )الجائزة الرئاسية( شعبة علوم 
تجريبية 19.53 وأما جهويا فقد كان التميز لكل من مريم أسامء بسباس 
أمني  ،محمد   19.34 رياضيات مبعدل  باملنستري شعبة  النموذجي  املعهد 
الرابعة  الغندري من نفس املعهد شعبة تقنية مبعدل 18.96 أما املرتبة 
اقتصاد وترصف  العبيدي من معهد ملطة شعبة  مريم  للتلميذة  فكانت 

نصيب  من  الخامسة  املرتبة  كانت  حني  يف   16.96
أبوبكر شعبة علوم  املهدي سليم من معهد سعيد 
فكانت  السادسة  املرتبة  أما   16.35 مبعدل  إعالمية 
معهد  من  حسن  بن  محمد  التلميذ  نصيب  من 
بورقيبة باملنستري شعبة رياضة مبعدل 15.92 وآلت 
الدويل  املعهد  من  حوالة  نور  اىل  السابعة  املرتبة 

باملنستري شعبة آداب مبعدل 15.55.

* عالج أكادميي 
تجربة ناجحة أقدمت عليها املندوبية واملتمثلة 
من  متألفة  النتائج  لتحسني  جهوية  لجنة  بعث  يف 
إداريني ومستشارين تنقلوا اىل بعض املؤسسات التي 
عرفت نتائج مرتدية يف دورة السنة املاضية وقد ظهر 
للعيان وباألرقام مدى تأثريها يف التطور الحاصل يف 4 مؤسسات تربوية 
الذي سجل هذا  الحياة  منزل  النتائج حيث شملت معهد  عىل مستوى 
العام نجاح 39 % من املرتشحني بعد أن كانت النسبة 25 % السنة املاضية 
ويف معهد عمرية الحجاج من معتمدية املكنني من 27.81 اىل 33.57 ويف 
معهد بني حسان من 30.28 السنة املاضية اىل 32.94 هذه السنة وأما 
يف معهد بني حسان فقد بلغت النسبة 42.18 بعد أن كانت 35.14 % 
السنة املاضية، هذا دون اعتبار نتائج دورة التدارك والتي من املرجح بل 
التشجيع عىل  النسب وهو ما من شأنه  من املؤكدأنها سرتفع من هذه 
مواصلة التجربة ورضورة تعميمها عىل مختلف املعاهد يف عموم أنحاء 

البالد خاصة تلك التي تعرف بعض الصعوبات املؤثرة عىل النتائج...
* حمدة الزبادي   

املنستري: باكالوريا 2019 

الرباعي الراعي... للنجاح 
جائزة رئاسية والثانية وطنيا
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التابعة  الدولية  البحرية  املنظمة  أحيت 
لألمم املتحدة، يوم 25 جوان اليوم العاملي 
يف  النساء  »متكني  شعار  تحت  للبحارة 
املجتمع البحري«، إذ يهدف االحتفال هذا 
لتعزيز  الدولية  الجهود  تسليط  إىل  العام 
البحرية  واملالحة  البحرية  يف  املرأة  وجود 
ورفع الوعي برضورة متكني املرأة يف مهنة 

البحر أو غريها من املهن البحرية.
ومنذ العام 2010، أطلقت املنظمة البحرية 
الدولية مبادرة عاملية لالحتفال بالبحارة يف 
يف 25 جوان من  العامل رسمياً  أنحاء  شتى 
كل عام، ويف عام 2011 اعتمدت الجمعية 
رسميا  االحتفال  املتحدة  لألمم  العامة 
للمساهمة  تقديراً  للبحارة  الدويل  باليوم 
مليون   1,5 من  أكرث  يقدمها  التي  الكبرية 

بحار حول العامل.
رزق  مصدر  البحرية  املهن  تشّكل  ال 
أيضاً  إنها  بل  فحسب،  وأرسهم   للبحارة 

من  بها  تكتنز  ما  واكتشاف  البحار  جْوب  فرصة  توفر  سواها  دون 
عجائب، وهي تتيح للشباب فرصة دخول عامل من املغامرات التي 
تُعاش فعلياً يف بحار كوكبنا ومحيطاته، ومالقاة أشخاص من جميع 
بها  تزخر  التي  واملتنوعة  الهائلة  الثورة  عىل  واالطالع  العامل،  أنحاء 

ثقافة البرشية وتراثها.
تُجدر املالحظة أن مهنة البحر ميكن مزاولتها بعد التقاعد من العمل 
جمة،  بفوائد  يعود  مبا  اليابسة  عيل  املهنة  مزاولة  من خالل  بحراً، 
عىل  املتوفرة  واملثمرة  الطموحة  املهن  من  متنوعة  مجموعة  ومثة 
ملزاولتها،  صلبة  قاعدة  البحرية  املالحة  مهنة  تشكل  والتي  اليابسة 
ومنها معاينة السفن وفقدها، وتوجيه حركة السفن، وإدارة عمليات 

السفينة وكثري غريها.
 

اتفاقية العمل البحري 
منظمة  عن  الصادرة   2006 لسنة  البحري  العمل  اتفاقية  دخلت 
التنفيذ يف 20 أوت 2013، مدشنة بذلك عهداً  العمل الدولية حيز 
جديداً من العمل الالئق للبحارة ومن املنافسة العادلة بني أصحاب 

السفن يف قطاع الشحن العاملي.
وهي  الدويل  والتعاون  الثاليث  للحوار  مثرة  االتفاقية  هذه  وجاءت 
عالمة فارقة يف تاريخ النقل البحري، وتعزز ظروف العيش الكريم 
ماليك  بني  عادلة  منافسة  تحقيق  وتضمن  للبحارة  الالئق  والعمل 

السفن يف قطاع هو األكرث عوملة بني جميع القطاعات.
وتعترب االتفاقية قانوناً دولياً ملزماً اعتباراً من 20 أوت 2013، وكانت 
يف حاجة إىل مصادقة 30 دولة عضوا يف منظمة العمل الدولية متثل 
لتصبح سارية  العامل  السفن يف  33 % من إجاميل حمولة  أكرث من 
املفعول، وقد صادق عليها حتى اآلن أكرث من 40 دولة عضوا متثل 

أكرث من 70 % من إجاميل حمولة السفن يف العامل.
لعامل  الدويل  االتحاد  من  كامل  دعم  عىل  االتفاقية  حصلت  وقد 
السفن،  ملاليك  الدويل  االتحاد  من  وأيضاً  البحارة،  ميثل  الذي  النقل 
التي  إعدادها  عملية  يف  رئيسياً  دوراً  االتحادين  كال  لعب  حيث 
استغرقت خمس سنوات وأيضاً يف اعتامدها يف مؤمتر العمل الدويل 
الخاص ملنظمة العمل الدولية سنة 2006، كام حصلت االتفاقية عىل 
دعم قوي من جانب املنظمة البحرية الدولية التي ترشف عىل قطاع 

الشحن العاملي الذي ينقل نحو 90 % من تجارة العامل.
حيّز  االتفاقية  إدخال  بهدف  توجيهات  األورويب  االتحاد  وتبّنى 
التنفيذ، فيام اعتمدت مذكرة تفاهم باريس ومذكرة تفاهم طوكيو، 
اللتان تعتربان منظمتني إقليميتني لرقابة دول امليناء، مبادئ توجيهية 
متوافقة مع االتفاقية لتعزيز عمليات التفتيش الخاصة برقابة دولة 

امليناء.

ضامن  إىل  ترمي  دولية  معايري  من  أدىن  حد  عىل  االتفاقية  وتنّص 
السفن  أصحاب  بني  عادلة  منافسة  وتحقيق  للبحارة  الالئق  العمل 
عالية الجودة التي ترفع أعالم دول صادقت عليها عن طريق تعزيز 
وفعال،  موثوق  شحن  تحقيق  ضامن  خالل  من  التنافسية  القدرة 
مع  الالئق  العمل  ظروف  ترتافق  أن  ضامن  هو  ذلك  من  والهدف 

املنافسة العادلة.
وما من شك يف الدور الذي يلعبه األفراد من طواقم البحارة يف دعم 
يعترب  املعارصة، حيث  حياتنا  تأثري يف  من  لها  وما  العاملية،  التجارة 
النقل البحري الذي يتحمل مسئولية نقل 90 % من إجاميل حجم 

التجارة العاملية، هو بحق رشيان االقتصاد العاملي.

تونس... البحارة ورغيف الخبز
تسهم  التي  أي  املتنوعة،  االقتصادات  من  تونس  االقتصاد يف  يُعترب 
القطاعات:  هذه  أبرز  ولعلَّ  مهّمة،  اقتصادية  قطاعاٍت  عدُة  فيها 

الخدمات، والّصيد البحري، والصناعة، والّزراعة.
املوقع  من  كبريٍ  بشكٍل  استفاد  فقد  البحري  الّصيد  قطاع  أما 
بنسٍب  تُسهم  التي  القطاعات  من  يُعترب  فصار  للبالد،  االسرتاتيجي 
ال بأس بها يف االقتصاد التونيس كَكل، ويقدر املجال البحري لتونس 
الّدول  بعض  أي مبساحِة  تقريباً،  ُمربّعاً  كيلومرتاً  ألف  مثانني  بقرابة 
تقريباً، وإذا أَضفنا إىل ذلك مساحة البحريات الكبرية فيمكن القول 

إّن عوامل منّو وازدهار الصيد البحري قد توفرْت يف تونس.
وبالفعل فإّن تونس تعترب من الّدول املهمة عىل هذا الصعيد، كام 
يسهم هذا القطاع بنسبٍة تقارب 8 باملئة تقريباً من اإلنتاج الفالحي 
توفريه  عدا  هذا  املحيل،  الناتج  من  باملائة   1 عىل  يزيد  ومبا  ككل، 
الشعب  أبناء  من  العمل  عىل  للقادرين  العمل  فرص  من  العديد 
قُرابة  إىل  القطاع  العمل يف هذا  فرص  أعداُد  تَصل  التونيس، حيث 

5300 فرصِة عمٍل تقريباً.
القطاع  هذا  لخدمِة  جيدًة  تحتيًة  بنيًة  التونسية  الّدولة  أَّسسْت 
للصيد  عرشٌة  منها  ميناًء،   41 عن  يزيد  ما  فهناك  إنتاجه،  ولزيادة 
يف عدد من املناطق التونسية؛ كاملهدية، وطبلبة، وطربقة، وبنزرت، 
املوانئ  عدا  هذا  وصفاقس  وقابس،  وجرجيس،  وقليبية،  وسوسة، 
الساحلية، واملرافئ والتي متتلك طَاقًة استيعابيًة كبرية من املنتجات 
البحرية املتنوعة، أّما فيام يتعلّق بأسطوِل الصيد، فتقول أرقام سنة 
2016 أنه يتكّون من 11 ألف مركب صيٍد ساحيل، منها 4500 مركٍب 
مبحرك، إىل جانب ذلك فهناك 40 مركباً لصيد التونا، و400 آخرين 

لصيد الرسدين.
لكن لألسف، ورغم هذا الرّثاء الطبيعي، اال ان البحر التونيس مازال 
ان  يهمنا  الحايل  كالبيئية مثال، ويف موضوعنا  املشاكل  يعيش عديد 
نربز معاناة العامل البحريني يف تونس وخاصة يف املستوى االجتامعي 

ورصاعهم مع الفساد وتخريب الرثوة السمكية 
الذي اضحى ينخر الجسد البحري.

فغري بعيد عن مدينة املهدية، وتحديدا يف مدينة 
االحتجاجية   التحركات  عديد  برزت  الشابة، 
لعامل البحرية وصيادي الصيد الساحيل مبنطقة 
املحلية  السلطات  ارصار  عىل  احتجاجا  الشابة، 
االستجابة  وعدم  تعنتها  يف  واملركزية  والجهوية 

ملطالبهم املرشوعة وأساسا تطبيق القانون.
واالتحاد  بالشابة  للشغل  املحيل  االتحاد  وكان 
مناسبات  نّددا يف  قد  باملهدية  للشغل  الجهوي 
عديدة ويف اجتامعات عامة بأسلوب السلطات 
يف التعامل مع امللف، وعاّم وصلت اليه االمور 
يف عالقة مبلف الرشايف ومبختلف امللفات املهنية 
عصابات  وأدانا  االخرى،  العالقة  واالجتامعية 
الفساد وتسرت وزارة الفالحة، ما يعانيه البحارة 
من أوضاع معيشية ومادية مرتدية وخاصة منهم 
البحارة الذين يعانون األمّرين  االرامل وجرحى 

ويعيشون مأساة اجتامعية حقيقية.
البحارة هناك، غاضبون من موقف وزارة الفالحة املتمثل يف التسرّت 
»الرشايف«،  مبتسوغي  يسّمى  ما  ميارسه  الذي  العشوايئ  الصيد  عن 
عىل  املعنية  السلطات  قبل  من  بها  يتمتعون  التي  الحامية  ومن 

تجاوزهم للقانون وسطوهم عىل امللك العام.
وقد قامت السلطات بفتح تحقيق وهرسلة النقابيني بدعوى االعتداء 
عىل »الريتسا« والتي هي اصال ممنوع نصبها قانونا يف البحر ألنها 
تدّمر الرثوة السمكية، وقد طالب البحارة بتطبيق االتفاقات املمضاة 
املمنوعة  املواد  إلزالة  استعدادهم  مؤكدين  التجاوزات،  ومبنع 
عجز  عىل  كرد  »الريتسا«  أي  بالجهة  السمكية  للرثوة  واملدّمرة 

السلطات املعنية عىل حامية مورد رزقهم.
مسعود  بن  املجيد  عبد  االخ  أكد  »الشعب«  لجريدة  ترصيح  ويف 
الكاتب العام لنقابة البحرية أن عامل البحرية يعيشون يف بحر من 
املحرومني  االجتامعية  بالتغطية  بتمتيعهم  يطالبون  وهم  املعاناة، 
منها وبتسوية وضعيات أرامل وجرحى البحرية، كام يطالبون بتمثيل 
عند  الصيد  مينع  قانون  وسن  امليناء  لجنة  يف  االجتامعية  الشؤون 
االعالن عن هبوب رياح قوية تجنبا لحوادث الغرق الفجئية، وهو 

االمر الذي يتجاهله االعراف.
الصيد  النظر يف صندوق  اعادة  البحرية عىل وجوب  ويشدد عامل 
البحري وتوجيهه للعناية بأرامل وجرحى البحرية وان ميثّل البحرية 
بيولوجية  راحة  احداث  عىل  إضافة  االعراف،  لخدمة  وليس  غري  ال 

لصيد االضواء طيلة اشهر ديسمرب وجانفي وفيفري.
ويطالب البحارة ايضا مبضاعفة منحة البحرية مدة الراحة البيولوجية 
منطقة  قابس  وخليج  الشابة  منطقة  وتصنيف  »الكركارة«  لصيد 
عسكرية للحد من الصيد العشوايئ الذي قىض عىل الرثوة السمكية 

والتصدي لظاهرة الصيد العشوايئ وامتهان كرامة البحرية.

شبهات فساد ومحسوبية
واملحسوبية«،  »الفساد  بـ  الفالحة  وزارة  املحتجون  البحارة  ويتهم 
يف  القانون  تطبيق  ضد  معلنا  »انحيازا  امللف  من  موقفه  واعتربوا 
املصائد التقليدية )الرشايف( عرب التغايض عن استغالل عدد من كبار 
للرثوة  تخريبي  مقابل وبشكل  للدولة دون  البحري  للملك  البحارة 
السمكية ومخالف لكل القوانني املنظمة للقطاع«، وبعد اجراء بتة 

صورية باملراكنة ملصائد الرشايف.
موقف  من  غاضبون  البحارة  أن  السابقة،  مقاالتنا  يف  أكدنا  وكنا 
وزارة الفالحة املتمثل يف التسرّت عن الصيد العشوايئ الذي ميارسه ما 
يسّمى مبتسوغي »الرشايف«، ومن الحامية التي يتمتعون بها من قبل 
السلطات املعنية عىل تجاوزهم للقانون وسطوهم عىل امللك العام.
* صربي الزغيدي

يف اليوم العاملي للبحارة:

من أجل رغيف الخبز... البحارة يف تونس يف مواجهة حوت الفساد الكبري



 1545 العدد   -  2019 جويلية   4 الخميس  16
نقابة

عامل املقاهي
* حسني عبد الرحيم   

عندما تسري يف نواحي »تونس« املختلفة تُفاَجأُ كل يوم بافتتاح 
املختلفة.  للحرف  ورشة  او  حانوت  واغالق  جديدة  مقهى 
اصبحت املقاهي هي البزنس املضمون واملُربح يف البالد. وهو 
امر خطري جدا ومؤرش مزعج عىل الحالة االجتامعية واالقتصادية 
املقاهي،  اوقات طويلة جدا يف  يقّضون  الّناس  اصبح  البالد.  يف 
او  الكارت  او للعب  تنتهي  سواء ملشاهدة مسابقات كروية ال 
ملجرد الدردشة وتبادل االشاعات حول صحة رئيس البالد، وحتى 
بالصغار  وتَُعّج  للهواء  مكيّف  بها  ليس  التي  الدار  ترك  ملجرد 
املعيشية.  االحوال  سوء  من  تنتهي  ال  التي  والشكاوي  وامهم 
ويرتكوا  الحضور  دفرت  يف  ليوقعوا  املوظفون  يذهب  الصباح  يف 
مكاتبهم لرشب القهوة لساعات بينام املواطنون حيارى من باب 

إىل باب.
املكان  فاملقهى هو  لديهم خيارات  ليس  العمل  العاطلون عن 
القلق  من  للخروج  الليل  وبعض  النهار  نصف  لقضاء  الوحيد 

الدائم حول املستقبل الذي ال يبدو مرشقا عىل االطالق.
االحزاب السياسية ايضا متأل املقاهي بالناس، فأغلبها ليس لديه 
مكاتب ومقرات منترشة يف أرجاء البالد، ولهذا تجري مفاوضاتها 
والكثري من اجتامعاتها يف املقاهي وليس لها يف الغالب نشاط 
املقاهي منتظرين مكاملات  املنخرطون يف  يومي، ولهذا يجلس 
من القيادات سواء للقيام بوقفة احتجاجية بسبب ارتفاع سعر 
االسامك او للتهجم عىل انصار التيارات االخرى بالسباب او حتى 
العام الذي صار مقهى معينا ىف وسط املدينة،  الحتالل املجال 
حتى اصبح لكّل حزب مقهى ولكل مقهى اتجاه سيايس وطبعا 
تشاهد  مقاٍه  هناك  مفضلة   اخبارية  تلفزية  قناة  مقهى  لكل 
تشاهد  ومقاٍه   24 فرانس  قناة  تشاهد  مقاٍه  وهناك  الجزيرة 
امليادين والقليل جدا من املقاهي تشاهد الوطنية اال يف حالة 

تواتر اخبار من قرص قرطاج.
انه  يفتخر  الربيطاين ملرص  السامي  املقيم  كرومر«  »اللورد  كان 
استطاع تحويل معظم الورش املنتجة للسلع يف مرص إىل مقاٍه 
بعد االحتالل)1881(. واملقاهي درجات كالطبقات هناك مقاٍه 
»وي-يف«،  ومقاهي  مكيفة،  ومقاٍه  شاي،  وصالونات  شعبية 

ومقاهي انرتنات، ومقاٍه ثقافية، ومقاٍه فنية، ومقاٍه للشائعات.
تبّوؤهام  نّدعي  ما  وهام  جديدا  وفكرا  ثقافة  أنتج  االمر  هذا 
ودور  الجامعات  يف  يجري  الذي  فيام  البالد  يف  السيطرة  ملوقع 
الثقافة واملجالت واملنتديات أصبح ال يساوي شيئا باملقارنة مبا 
يف  املهّمة  املدن  وبعض  العاصمة  مقاهي  بعض  داخل  يحصل 

ربوع الوطن.
هذا االمر ليس مام يستدعي البهجة وال الرسور ألننا نتصور أن 
تشكل الثقافة العامة واألفكار واملقرتحات ينبغي أن يتّم داخل 
املسؤوليات  الناس  فيها  يتحمل  ومنضبطة،  محّددة  مؤسسات 
لو  شائعات.  أغلبة  يف  والذي  املرسل  الكالم  وليس  كالمهم  عن 
تطور هذا األمر فقد يأيت يوم يكون للمقاهي مرشحون للرئاسة 
وحتى قوائم بلدية وترشيعية وبدال من التصويت عىل الربامج 
ولكننا يف  مقاٍه  كالم  الكالم  كل  ويصبح  املقاهي  ستصوت عىل 

النهاية سندفع الحساب!

الجمهورية التونسية 

وزارة الرتبية 

الكتابة العامة 

اإلدارة العامة للبناءات والتجهيز

إعالن طلب عروض عدد 2019/19 )وفق اإلجراءات املبسطة(
تعتزم وزارة الرتبية اإلعالن عن طلب عروض تحت عدد 2019/19 املتعلق مرشوع تحويل املدرسة االعدادية النموذجية بصفاقس اىل مقر 

املندوبية الجهوية للرتبية بصفاقس 2 - قسط تجهيزات االعالمية وذلك طبقا للخاصيات املذكورة بكراسات الرشوط.
»TUNEPS« وسيتّم اعتامد منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط

التسجيل  الراغبني يف املشاركة تحميل كراس الرشوط مجانا وذلك عرب  املتحصلني املرخص لهم يف اختصاص م خ س 2  املقاولني  فعىل 
مبنظومة الرشاءات العمومية عىل الخط »TUNEPS« وملزيد املعلومات حول عملية التسجيل ميكن االتصال بوحدة الرشاء العمومي عىل 

الخط عىل الرقم 70.130.340.
يرسل الظرف املحتوي عىل الضامن الوقتي عن طريق الربيد مضمون الوصول أو عن طريق الربيد الرسيع أو تسلم مبارشة اىل مكتب 

الضبط بوزارة الرتبية مقابل وصل إيداع وذلك عىل العنوان التايل:

الجمهورية التونسية 

وزارة الرتبية 

اإلدارة العامة للبناءات والتجهيز )شارع باب بنات 1030تونس(

طلب عروض عدد 2019/19

مرشوع تحويل املدرسة اإلعدادية النموذجية بصفاقس اىل 

مقر املندوبية الجهوية للرتبية بصفاقس2 - قسط تجهيزات اإلعالمية

ويتّم إرسال العروض الفنية واملالية وجوبا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط والتي تخّول لهم إرفاق الوثائق اإلدارية املنصوص عليها 
بكراس الرشوط بصفة آلية باستثناء وثيقة الضامن الوقتي املقدر بألف ومثان مائة دينار )1800 دينار(.

حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم الخميس 01 أوت 2019 عىل الساعة )10.00( صباحا.
تتّم عملية فتح العروض باعتامد منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط Tuneps  يف جلسة علنية وذلك يوم الخميس 01 أوت 2019 

عىل الساعة الحادية عرشة صباحا بقاعة االجتامعات مبقر وزارة الرتبية الكائنة بشارع باب بنات 1030 تونس.
ميكن للمشاركني يف طلب العروض الحضور يف جلسة فتح العروض وذلك باملكان والتوقيت املحدد أعاله يبقى العارضون ملزمني بعروضهم 

ملدة تسعني )90( يوما ابتداء من اليوم املوايل لفتح العروض. 

بوفيشة تتزيّن وتستعّد ملهرجانها 

كرنفال ضخم يف اإلفتتاح.. وختامها 
ياسمني يف اليوم السياحي

بوفيشة  مدينة  تستعّد 
للدورة 26 من مهرجانها من 13 

إىل 17 أوت 2019...
وضعت  ايجابية  سابقة  ويف 
املادي  ثقلها  بوفيشة  بلدية 
الدورة  هذه  إلنجاح  واملعنوي 
للسياحة  الجهوية  املندوبية  مع 
بياسمني الحاممات ونزل املنطقة 
الجهوية  واملندوبية  السياحية 
بسوسة  التقليدية  للصناعات 
للسياحة  الوطني  والديوان 

ومندوبية الثقافة بسوسة.
ويف حفل اإلفتتاح كرنفال ضخم يف الساعة الخامسة مساء ويف السهرة الفنانة عفاف سامل ويف سهرة عيد املرأة.

يف اليوم الثاين سهرة الفّنان شكري عمر الحنايش. أّما اليوم الثالث فهناك ندوة صباحية حول محاولة كتابة تاريخ بوفيشة باملكتبة العمومية 
ويف املساء مرسحية »بني قوسني« لسفيان الداهش.

اليوم الرابع.. سهرة الفن الشعبي للمطربة مريم نورالدين..
وختامها ياسمني يف اليوم السياحي.. أي اليوم الخامس باملنطقة السياحية ياسمني الحاممات املالصقة لبوفيشة ويف السهرة أوالد الجويني.
أبولبابة العيدودي
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تعليق اإلرضاب يف الرشكة الجهوية للنقل بالقرصين:

تفاعلها  يف  حقيقة  جادة  الرشكة  إدارة  أن  هل 
مع مطالب العامل؟

بالقرصين  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  قّرر 
تعليق االرضاب املزمع تنفيذه يف الرشكة الجهوية للنقل يوم 

غرة جويلية اىل موعد الحق.
املهنية  املطالب  لبعض  اإلدارة  استجابة  إثر  ذلك  كان 
النقابية  الهياكل  مع  التشاور  وبعد  املطروحة  واالجتامعية 
والرصانة  النية  لحسن  وإبداء  بالحوار  ومتّسكا  القطاعية، 

ومراعاة للوضع الدقيق بالبالد.
املدة  يف  توترا  تشهد  الرشكة  أن  سابق  مقال  يف  ذكرنا  وكنا 
املهنية  امللفات  بشأن عدد من  اإلدارة  تعنت  األخرية بسبب 

واالجتامعية.
املؤسسة،  داخل  الوضع  بتحسني  األساسية  النقابة  وتطالب 

النقابة  أعضاء  مع  تعاملها  يف  اإلدارة  سلوَك  رفَضها  وأعلنت 
األساسية املتّسم بالهرسلة ورفض الحوار، مشددة عىل وجوب 
مراجعة العقوبات املتّخذة يف حق العامل بداية من سبتمرب 

.2018
وضعيتهم  تسوية  متت  من  بتمتيع  كذلك  العامل  ويطالب 
وتسوية  رجعي  مبفعول  جوان  شهر  من  بداية  التعاقدية 
ملعالجة  واالنتداب  الثورة،  وجرحى  الحراسة  أعوان  وضعية 
النقص الفادح يف األعوان وزيه الشغل لسنتْي 2018 و2019.

عمل  بساعة  والورشة  االستغالل  أعوان  بتمتيع  يطالبون  كام 
إضافية وفتح املناظرات الداخلية وإعادة تهيئة مقرات الرشكة.
* صربي الزغيدي

بالغ مؤمتر الفرع الجامعي 
للكهرباء والغاز بنابل

يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بنابل أنّه قّرر عقد مؤمتر الفرع الجامعي للكهرباء والغاز بنابل وذلك يوم السبت 
13 جويلية 2019 بداية من الساعة العارشة صباحا )10.00( بدار االتحاد الجهوي للشغل بنابل ويفتح باب الرتشح لعضوية الهيئة 
ملن تتوفّر فيه الرشوط القانونية وأن يتقّدم مبطلب كتايب مضمون الوصول باسم األخ الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بنابل 

8000 نابل أو مبارشة مبكتب الضبط يف أجل أقصاه يوم السبت 6 جويلية 2019 عىل الساعة الواحدة بعد الزوال 13.00.

رشوط الرتشح:
ـ أن يكون خالص االنخراط باالتحاد مدة اربع سنوات كاملة متتالية عند الرتشح وان يكون خالص الذمة من قسم املالية باالتحاد.

ـ أن يكون متحمال املسؤولية النقابية ملدة ال تقل عن اربع سنوات متوالية عند الرتشح او كان تحملها ملدة ال تقل عن خمس 
سنوات كاملة.

ـ أن يكون مبارشا غري متقاعد.
َحها  ـ يضم املكتب التنفيذي للفرع الجامعي امرأة عىل االقل طبقا للفصل 112 من النظام الداخيل، وال مينع عدم تقديم امرأة ترشُّ

من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
ـ كل من تّم انتخابه ملزم باالشرتاك يف جريدة الشعب طبقا للفصل 215 من النظام الداخيل.

إقرار الزيادة يف أجور عامل املطاحن

ألغت الجامعة للصناعات التقليدية والسياحة والصناعات الغذائية االرضاب املزع 
أجور عامل  يف  الزيادة  عدم  احتجاجا عىل  الجاري  جويلية  و3  و2   1 أيام  تنفيذه 

املطاحن بعنوان سنتي 2018 و2019.
جاء هذا القرار يوم 28 جوان 2019 إثر جلسة للجنة املركزية للتصالح مبقر اإلدارة 

العامة لتفقدية الشغل واملصالحة جمعت أطراف التفاوض.
وأكد ممثلو اتحاد الصناعة والتجارة إثر الوعود التي تقدم بها وزير التجارة خالل 
اجتامع انعقد يف اليوم نفسه لتسوية وضعية التكّفل بكافة عنارص الكلفة يف القطاع، 
فقد بادرت الغرفة النقابية الوطنية للمطاحن التابعة التحاد األعراف بإمضاء امللحق 
الزيادة يف أجور  التعدييل عدد 15 لالتفاقية املشرتكة القطاعية للمطاحن وبالتايل 

عامل هذا القطاع لينتهي بذلك مسلسل التوتر الحاصل مؤخرا.
* صربي الزغيدي

ما حكاية الخطط 
الوظيفية مبؤسسات 

الطفولة واملراكز 
املندمجة؟

إثر إصدار وزارة املرأة واالرسة والطفولة وكبار السّن بالًغا تعلّق بفتح 
النقابة  كشفت  املندمجة،  باملراكز  الوظيفية  للخطط  الرتشح  باب 
األساسية للشباب والطفولة بسوسة ان هذه الخطط املعروضة للتناظر 
هي خطط ال تُعّد شاغرة، وان البالغ يُعترب اراتدادا عىل مكاسب حققها 

مديرو املراكز املندمجة خالل مسارهم املهني.
كام بينت النقابة األساسية، يف بيان أصدرته، أن بالغ الوزارة يتعارض مع 
االتفاق املمىض بني الوزارة والجامعة العامة للشباب والطفولة املتعلق 
واملراكز  الطفولة  مؤسسات  مديري  لنقل  النظامية  الحركة  بتنظيم 
املندمجة، كام أن الخطط املعروضة للتناظر هي خطط ال تُعّد شاغرة، 
الوزيرة حسب االمر عدد  ومديرو املراكز املندمجة معيّنون بقرار من 

2796 لسنة 1999.
ودعت النقابة الوزارة إىل الحوار مع الجامعة العامة قصد االتفاق عىل 
باملراكز  العمل  مناخ  وذلك حفاظا عىل  املزمعة  الشغورات  سّد  آليات 
املندمجة خاصة ومبؤسسات الطفولة عامة، ومؤكّدة االستعداد للدخول 

يف تحركات نضالية يف األيام املقبلة.
* صربي الزغيدي

مؤمتر الفرع 
الجامعي للفالحة 

بزغوان
الجهوي  االتحاد  مبقر   2019 جوان   28 يوم  انعقد 

برئاسة  للفالحة  الجامعي  الفرع  مؤمتر  بزغوان  للشغل 

وقد  الجهوي  التنفيذي  املكتب  عضو  ميالد  حمودة  األخ 

أسفر عن التشكيلة التالية: عبد العزيز اللوايت كاتبا عاما 

مع االخوة كريم الجاليص، عاللة العابد، محرز الشيخاوي، 

لهم  متنياتنا  مع  أعضاًء،  جفالة  والنارص  كريم  بلقاسم 

بالتوفيق يف مهامهم النقابية.

* لسعد الصغري
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ألف مربوك مريم
الغضباين  مريم  األمورة  اجتازت  تألق  بكل 

امتحان الباكالوريا رياضة.
وبهذه املناسبة السعيدة يتقدم لها قسم اإلعالم 
واالرسة  للشغل  التونيس  العام  باالتحاد  والنرش 
صديق  والدها  واىل  الشعب  لجريدة  املوسعة 

الجريدة الكوتش زهري الغضباين ووالدتها فاطمة وكافة عائلة الغضباين 
اختصاصها  يف  التألق  مزيد  ملريم  راجني  التباريك  بأحّر  عياد  وبن 

الريايض والتفوق عىل درب العلم واملعرفة.

* بقلم/ محّمد بن حموده    

السمعية  الصورة  تداول  سهولة  وأمام  الرقمية  املعلومة  مصادر  تشظي  أمام 
البرصية سهل عىل االرهاب أن يجمع بني خوضه حربا غري تقليدية ضد الجيوش 
النظامية عىل األرض وبني حرب شوارع )guérilla( اتصالية يف مجال االفرتايض 
)التقديري(. يف الحالتني يتميز االرهاب بالقدرة عىل تطويع ما هو معطى بحيث 
يتمكن من توظيفه ضد نفسه ومن إخضاعه لراموز )code( جديد يجعله يتالءم 

مع وسائط االرهابيني. 
االتصالية، فلم  الشوارع  القروي هو اآلخر بخوض حرب  نبيل  قام  ناحيته،  من 
يكتف بالرسالة التي تبثها القناة ولكنه تابعها إىل حيث تحط رحالها ليك يعالجها 
هناك مجددا وبشكل ال يجعل من الوسيط هو الرسالة؛ ولكن املؤسف أن غاية 
ما استطاع فعله هو دفع فاعلية الزبونية يف تونس إىل مستويات غري مسبوقة. يف 
املقابل، يتوجب عىل كل من يتمسك بالدفاع عن قيم الثورة والعدالة االجتامعية 
أن يعمل عىل إرفاد الرسالة السياسية الوطنية برسالة تكميلية تضمن تعامال ذكيا 
النهضة بشكل خاص مساندة  معها. عىل هذا األساس فإنه مطلوب من حركة 
إضافية ملجهود الدولة واملجتمع يف التوقي من االرهاب. فام ينتظره الرأي العام 
من الغنويش هو أن يرشح له حقيقة موقف النهضة من مقولة ›الطاغويت‹ مثال 
التأسيس  إذ من دون  الدميقراطية والحرية.  أن يسمعه مدافعا عن  قبل  حتى 
النظري لصالحيات الحرية وربطها مبامرسة تبارشها يف بعدها القيمي واملعياري 
فإنها ال تلبث أن تتحول إىل تيسري لفظي )facilité verbale( وإىل رضب من 
التشدق )الحالة املوسومة باتفاق يف الكالم دون أّي اتفاق وجداين(. كذلك يحتاج 
una- )للرأي العام أن يفهم مبدأ مراوحة النهضة ورئيسها بني مصطلحي االجامع 

nimisme( والتوافق )consensus(. فاألخري تعددي ويتوفر عىل بنية حوارية 
يف حني أن االجامع آحادي وانصهاري. ورغم أن الغنويش وجامعته ال يتحدثون 
منذ وصولهم للسلطة يف تونس إال عن التوافق فإنه مل يخطر عىل باله -خالل 
وسلوكا‹  وثقافة  وروحا  فقها  الجمعي..  والوعي  ›االجامع  مؤمتر  يف  مشاركته 
املنعقد يف تركيا بكلمة ألقاها د. عبد املجيد النجار نيابة عنه- بأن يرشح مزايا 
االسالمي‹  ›الوعي  مجلة  تنقل  املقابل  يف  الدميقراطية.  بناء  يف  ودوره  التوافق 
عن »املفكر اإلسالمي التونيس الشيخ راشد الغنويش أّن االجامع أصل فاعل من 
أصول الترشيع، ولعل بعض الترشيعات جعلته قارصا، وهو مثرة تفعيل للشورى، 
خاصة يف السياسة والحكم ]...[ ال سيّام أّن االجامع بات رضوريا لتوحيد جهودنا 
ملواجهة القضايا الطارئة عىل البرشية، لتعيد ملجموع األمة دورها املشهود.« ال 
عجب إذن أن ال يهتم عرّاب التوافق يف الساحة العامة وداعية االجامع ضمن 
السياق االخواين أن يغتنم فرصة مرشوع قانون اإلرث ليدافع عن حرية اختيار 
مرجعية التوريث: إما القانون أو النص الديني. ورغم اعتامد بعض النهضاويني 
ذلك عىل طرحها  مع  يتجرؤون  ال  فإنهم  الشخيص  املستوى  الحرية عىل  لهذه 
كبديل مجتمعي؛ ولهذا ظل النهضاوي الذي يغادر النهضة –مهام تشبه ببقية 
زمالئه من السياسيني التونسيني- يواجهه الفراغ الحزيب والشغور السيايس. ومثل 
الجبايل وكل من يسايره خالل قيادته  الواقع سبق للغنويش بأن توعد به  هذا 
الرتويكا األوىل يوم  النهضة بعد أن حّل املذكور حكومة  التي نظمتها  للمسرية 
يف  يفكر  من  كل  يواجه  اليوم،  إىل  وفعال،  بلعيد.  شكري  الرمز  الشهيد  اغتيال 
املشهد  يصبح  أن  ميكن  فكيف  أمامه.  املشهد  تصحر  تجربة  النهضة  مغادرة 
السيايس التونيس الحايل عىل هذا القدر من التصحر بالنسبة إىل نهضاوي يفكر 

يف املغادرة؟
معلوم أن نشأة العامل السيايس )le politique( ارتبطت تاريخيا بخيار يصبح 

يهّم  تجّمعها كيشء مشرتك  إىل  تنظر  أن  الناس  من  بإمكان مجموعة  مبقتضاه 
ولكنها  السياسات  تتعدد  ) res-publica(. وهكذا  الكل  فيه  الجميع ويساهم 
تلتقي حول املبدإ السيايس. ولهذا تكون السياسة غري سياسوية ويف تصالح مع 
العامل السيايس عندما تواظب عىل العمل من أجل ترسيخ عنارص مناخ اجتامعي 
ينجح يف زيادة إحساس املواطنني بجامعيتهم؛ وذلك مبحاولة تحقيق ذلك اليشء 
عينه الذي أفزع االرهايب ودعاه القرتاف األسوإ باسم مقاومة الطاغوت، عنيت 
العقائدي،  االنغالق  وبني  التضامن  واجب  بني  االرتباط  فك  عملية  بالحديث 
العام؛ وهو ما  العامة والشأن  الساحة  بقيم ورهانات  املقابل  وذلك لريبطه يف 
يعني القيام بحركة بديلة عن تلك النقلة التي متت عندنا منذ 14 قرنا عندما 
البيعة  الندوة يف مكة إىل مؤسسة الجامع حيث تتّم  تّم نقل السلطة من دار 
نقل  ارتبط  آخر،  بكالم  والتوكل.  والتخيل  البيع  من  نوع  النهاية  يف  والتي هي 
السلطة من الساحة العامة إىل الجامع مبوضعة السياسة يف أفق الديني بعد أن 
كانت متوضعة يف أفق العامل السيايس. وقد عرّب ابن خلدون عن التزام االسالم 
لهم  يحصل  ال  »العرب  بأّن  فجزم  الديني  أفق  يف  السياسة  بتعاطي  التاريخي 
املُلك إال بصبغة دينية من نبّوة أو والية أو أثر عظيم من الدين عىل الجملة 
والّسبب يف ذلك أنهم لُِخلُق التوّحش الذي فيهم أصعب األمم انقيادا بعضهم 
لبعض للغلظة واألنفة وبُعد الهّمة واملنافسة يف الرّئاسة فقلاّم تجتمع أهواؤهم 
ُخلُق  أنفسهم وذهب  لهم من  الوازع  كان  الوالية  أو  بالّنبوءة  الدين  كان  فإذا 
الِكرب واملنافسة منهم فسهل انقيادهم واجتامعهم وذلك مبا يشملهم من الّدين 
الجامعات  بتحويل  الدينية  السياسة  ترتبط  هكذا  واألنفة.«  للغلظة  املُذهب 
الفاعلة )groupes sujets( إىل جامعات خاضعة )groupes assujettis(، عىل 
هذا األساس كانت السياسة عندنا تتحرك ضمن أفق الديني )أي كتعاقد رمزي 
تتحرك  حني  يف  القوم(  ووجهاء  األمر  أويل  يهّم  شيئا  السلطة  من  يجعل  كبري 
كتعاقد  )أي  تعريفه  سبق  كام  السيايس  العامل  أفق  يف  الجمهورية  السياسة 
الكل(.  فيه  الجميع ويساهم  يهّم  السلطة شيئا مشرتكا  وطني كبري يجعل من 
هكذا باإلمكان القول إن تهمة الطاغويت الرئيسية -من منظور اإلرهاب- إفساده 
يوقعوا  بأن  وبالتايل  السلطة  عىل  يخرجوا  بأن  لألوباش  سامحه  عرب  للجامعة 
الفتنة؛ واألخرية هي أشد من القتل. ولعل تعفف النهضاوي عن هذا التسيب 
املفرتض هو الذي يجعله إما يلتزم بهرمية وتراتبية نظام الحركة أو يواجه مشهد 
التصحر العام. بكالم آخر، من شأن عدم انخراط النهضة يف بالغة العامل السيايس 
جعلها يف وضع الجزيرة التي يحيط بها املاء من الجهات األربع؛ ذلك أن الغشاء 
الرهيف الذي يفصل بينها وبني املجال السيايس هو نفسه ما يضمن قيام عالقة 
باملجتمع  تسميته  ميكن  ما  مكونات  مجموع  وبني  النهضة  بني  وتأدية  تعدية 
املسجدي. وفعال، كتب الغنويش بنربة تتصادى مع كالم ابن خلدون السابق الذكر 
-عىل صفحات مجلة ›املستقبل العريب‹- مقاال حول ›الدين والدولة يف األصول 
االسالمية واالجتهاد املعارص‹ فنوه بثورة اإلمام أحمد عندما »رفض تسلط الدولة 
العام  الرأي  يؤلب  أن  استطاع  النهاية  يف  ولكنه  وُعّذب،  فاضطُهد  الدين،  عىل 
عىل الدولة حتى تراجع املأمون عن فكرته، وظّل العامل االسالمي اليوم عاملا ال 
تسيطر عليه أّي كنيسة، وظلت أقطار تتبع هذا املذهب، وأخرى ذاك، من دون 
أن يسلّم للدولة بأّن لها سلطانا عىل الدين«. هكذا يتبني أن الحرية التي تدافع 
عنها الدميقراطية كام يتصورها رئيس حركة النهضة هي حرية تعدد املذاهب 
الفقهية. فهل ميكن أن يأمل تأييدا أكرب من ذلك من يعترب أن الجهاد هو كالصيام 
ويف  العقيدة.  عىل  التغري  يطرأ  أن  من  مينع  أن  ينبغي  رشعي  واجب  والصالة 
نفس املقال يدعم الغنويش هذا التوجه باالستنتاج أن »تحرر السياسة من الدين 
نوع  إىل  والسياسة  نهب،  إىل  العامل  يف  واالقتصاد  مافيا  إىل  الدولة  تحويل  هو 

من الخداع والدجل، وهذا ما انتهى إليه األمر يف التجربة الغربية، رغم بعض 
إيجابياتها.« ولهذا فهو يعترب أن »موضوع حياد الدولة فيه قدر غري قليل من 
املغامرة، إذا كان املقصود هو فصل الدين عن السياسة باعتبار الدولة منتوجا 
برشيا والدين تنزال إالهيا.« ففي نظره »الدين مداره األسايس ليس أدوات الدولة 
كل  قبل  للناس  الخدمة  تقديم  فمهمتها  الدولة  أما  الشخصية،  القناعات  وإمنا 
وتدينهم  قلوبهم  أما  الجيّدة،  واملدرسة  الجيدة  والصحة  الشغل  كمواطن  يشء 
فأمرها إىل الله، إذ إن أعظم قيمة االسالم هي قيمة الحرية.« عموما، من الجيل 
يلتزم  بينام  السيايس.  وليس  الديني  هو  الغنويش  يفهمها  كام  الحرية  أفق  أن 
النظام الجمهوري يف املقابل بحرية أفقها العامل السيايس وليس السياسة. ولهذا 
تظل صورة النهضاوي قريبة من صورة الداعية الديني، وهي كذلك متارس إغراء 
كبريا عىل رشائح من املجتمع الزالت مشدودة وجدانيا إىل صورة للدين تتالءم 
مع حنينها للنوع البسيط من التضامن، أي التضامن العضوي الذي يتم بتلقائية 
أو  والحفاظ  الجامعة  منه هو خدمة  الغاية  مجاين،  تطوعي  وبشكل  وعفوية، 
هناك  تكون  أن  دون  األخرى،  الجامعات  مع  واملنافسة  مصالحها،  عن  الدفاع 
حاجة إىل قوانني تنظيمية أو أساسية، ودون أن تكون هناك مكاتب تنفيذية أو 
مجالس إدارية لهذه التنظيامت االجتامعية التلقائية، والتي كانت تحكمها عادة 
يحفز  التي  التضامن  يف  والرغبة  املشرتك،  األخالقي  والحس  والتقاليد،  األعراف 

عليها االنتامء العرقي، أو املحيل أو القبيل أو الديني الخ. 
من جهة أخرى، مطلوب من الرسمية العربية أن تحل االشكال الذي مينعها من 
املساهمة بفاعلية يف الحرب االتصالية الحالية. وال جدال يف أن مشكلة الرسمية 
نقديا،  تعامال  العوملة  مع  تتعامل  ال  أنها  التونيس-  الربيع  وبعد  -قبل  العربية 
خاصة أن مواجهة املذكورة يتطلب مواكبة للتحوالت الطارئة عىل منصب العامل 
من  أخرى  مرجعيات  لفائدة  العامة  الساحة  محورية  وتراجع  السيايس ضمنها 
قبيل الشاشة العاملية أو صعود منزلة الجامعات املحلية. مفاد القول أنه عرس 
رافقتها  التي  الثقافية  الثورات  تواتر  العوملة بسبب  العربية فهم  الرسمية  عىل 
التقليدية من الوجاهة من خالل تطوير  والتي يهدد استريادها توازن األشكال 
ذاتية املجموعات الفاعلة واملفتوحة. فالثورة الثقافية هي جرس العبور إىل عامل 
تصبح ضمنه نهاية السياسة خيارا توكيديا وهذا يتطلب فهام نقديا للعوملة شبيه 
بلورته خالل فرتة تصفية االستعامر. ولكن لألسف  أمكن  الذي  النقدي  بالفهم 
مل نسمع عن مشاركة فاعلة لألقطار العربية يف املحافل املعادية للعوملة. وهذا 
املايض عندما قامت دول  القرن  السبعينات من  الكبري بني ما حصل يف  الفرق 
العامل الثالث، وعىل رأسها الجزائر، مبطالبة األمم املتحدة بإعادة النظر يف النظام 
االقتصادي الدويل لتأمني عدالة أكرب يف توزيع منافع التقدم التقني والصناعي بني 
الدول الصناعية ودول العامل الثالث وبني االستكانة الحالية إلمالءات الصناديق 
العاملية. والجدير باملالحظة هنا أن مجموعة دول عدم االنحياز كانت يف ذلك 
الحني ذات نفوذ فاعل يف النظام الدويل. واليوم، نجحت املجتمعات االتصالية 
وذلك  االستهالك  يف  والحق  الرفاه  مقولة  ضمن  السيايس  العامل  استيعاب  يف 
إىل حد اختزلت معه صورة املواطن إىل صورة املستهلك. وعندها أصبح رجل 
السيايس  أن  يعترب  الذي  املواطن  الالمتسامي من منظور  إما يف وضع  السياسة 
هو فاعل رمزي محمول عليه صنع الوحدة، أو هو يصبح يف وضع »الطاغويت« 
وفق معجمية االسالمي األصويل الذي يعترب السيايس مغتصبا لسلطة النبي ومن 
يخلفه. ويف كل األحوال بلغ الوضع العام درجة من التأزم أحالت عىل مواجهة 
»ما ال يُطاق وما ال يُحتمل«، مبا أن السياسة أصبحت تكريسا لالمعنى، واإلنسان 
الهشاشة  ومبثل هذه  املعنى.  فقدان  عدا  ما  الفقد  أشكال  كل  يتحمل  السوي 
يصبح املواطن عرضة للتوظيف إما السياسوي أو االرهايب-الديني أو التجاري-
االستهاليك. ويصبح أفق التحرك محدودا بقطبية مدارها إما اليّسء وإما األسوأ. 
عندها يتحتم عىل القوى الحية للمجتمع أن تخوض حرب شوارع اتصالية وأن 
تعمل عىل توفري رسالة تكميلية تصوغها ضمن تعددية سياقات اآلن والهنا وترد 

االعتبار لرضب من الصوفية التي تؤرش عليها كلمة ›الجميع‹.

اإلرهاب وحرب الشوارع االتصالية

بالغ من وزارة الّدفاع حول الخدمة الوطنية
)متديد حّصة جوان 2019(

تعلم وزارة الدفاع الوطني مواليد الثالثية الثانية لسنة 1999 ومواليد السنوات السابقة الذين مل يقوموا بتسوية وضعيتهم إزاء قانون الخدمة 
الوطنية، أّن حّصة التجنيد 2019/2 تتواصل إىل موىف شهر جويلية 2019.

لذا يتعنّي عىل الشبّان املعنيني التقّدم تلقائيا إىل أحد املراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة )تونس ـ سوسة ـ باجة ـ قابس ـ القرصين( مصحوبني 
ببطاقة التعريف الوطنية.

ملزيد اإلرشادات مُيكن االتصال باالدارة العامة للتجنيد والتعبئة عىل األرقام التالية:
71.896.066 ـ 71.896.488. رقم املكتب: 55275
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دراسة من إعداد : حافظ الكبري
متفقد مركزي باإلدارة الجهوية للملكية العقارية بالكاف

األطراف يف  بني  املعامالت  إىل دعم شفافية  الرامي  التميش  مواصلة  إطار سياسة  يف 
محاولة لحث األشخاص الطبيعيني والذوات املعنوية عىل ترشيد تداولهم لالموال نقدا، 
تم يف الفصل 45 من القانون عدد 56 لسنة 2018 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2018 املتعلق 
بقانون املالية لسنة 2019 وما وضحه املنشور عدد 12 املؤرخ  يف 17 ماي 2019 ، 
 ،2019 غرة جوان  من  بداية  التطبيق  حيز  الغرض دخلت  يف  إجراءات  عدة   إتخاذ 
وذلك بإقرار عدم  إسداء الخدمات اإلدارية  بالنسبة إىل العقود املتعلقة بالتفويت 
مبقابل يف العقارات أو يف األصول التجارية أو يف وسائل النقل مهام كانت طبيعة هذه 
العقود )بخط اليد، إدارية، عمومية أو قضائية( والتي يدفع مثنها نقدا إذا ما تجاوزت 
قيمة املعاملة بها الخمسة آالف دينار مع إستثناء بعض الوضعيات من هذا اإلجراء . 
وتتمثل هذه الخدمات يف التعريف بإمضاءات األطراف لدى السلط البلدية املختصة، 
تسجيل تلك العقود بالقباضات املالية، ترسيم عمليات التفويت املذكورة لدى املصالح 
واملؤسسات العمومية املختصة، إىل جانب إجراء تحجري تحرير تلك العقود من طرف 

عدول اإلشهاد.
وتعد إدارة امللكية العقارية مؤسسة عمومية،  طرفًا متداخالً ومعنيًا بهذا اإلجراء الذي 
جاء به املرشع صلب الفصل 45 من قانون املالية لسنة 2019 وذلك بحكم  وظيفة 
التحرير يف العقارات املرسمة التي أحدث يف شأنها رسم عقاري ووظيفة الرتسيم وهام 
وظيفتان يندرجان ضمن مهام إدارة امللكية العقارية. إىل جانب وظيفتها اإلشهارية 

ووظيفتها يف حفظ الوثائق .

ما من شأنه  اإلشهاد،  بالنص عىل عدول  العبارة  التحرير برصيح  اقترص تحجري  ولنئ 
أن يفتح باب التأويل واملجال إلستثناء الجهات األخرى املختصة بالتحرير عىل معنى 
حافظ  بذلك  ونعني  العينية  الحقوق  مجلة  من  مكرر)جديد(   377 الفصل  أحكام 
مبهمة  املكلفني  العقارية  امللكية  إدارة  أعوان  الجهويني،  املديرين  العقارية،  امللكية 
التحرير وكذلك املحامني املبارشين غري املتمرنني من التقيد بهذا اإلجراء ، فإن املذكرة 
عدد 18 لسنة 2019 املؤرخة يف 30 ماي 2019 تندرج يف هذا اإلطار لتأكيد  إدارة 
امللكية  بإدارة  العقود  أيضا محرري  التحجري تشمل  أن عملية  العقارية عىل  امللكية 

العقارية ومخالفتهم للنص تجعلهم محل مساءلة.
ولكن املالحظ يف النص القانوين واملنشور املوضح له أنه تم الرتكيز عىل عملية التحجري 
عن التحرير وعدم إسداء الخدمات يف الصور املخالفة للنص وعىل التثبت من طريقة 
غياب  للنص يف  مخالفته  املحرر يف صورة  ومساءلة  بالعقد  عليه  املتفق  الثمن  دفع 
تحديد اإلجراءات الواجب إتباعها وإعتامدها من طرف كل الهياكل املتداخلة يف ضامن 
لحسن تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون املالية لسنة 2019 وضامن حقوق األطراف 
اإلجراءات  مستوى  عىل  النص  مع  التعامل  كيفية  يف  اإلجتهاد  باب  وترك  املتعاقدة، 
املتبعة للمكلف بالتحرير والجهة املكلفة برتسيم تلك العقود باعتبار أنهام الطرفان 
كل  لحق  والضامنان  ترشيعه  من  والغاية  النص  مقتضيات  تطبيق  بإحرتام  الكفيالن 
طرف من املتعاقدين سواء عند التحرير إلعتبار أن عملية التحرير هي عملية تحضريية 
الحفاظ عىل حقوق األطراف  العقد محمول قانونا عىل  الرتسيم وألن محرر  لعملية 
املتعاقدة أوعند الرتسيم إلعتبار أن املحرر محمول قانونا عىل القيام باإلجراءات الالزمة 
العقار  إثبات حق ملكية  الطرفني يف  العقد ضامنا لحقوق  للرتسيم  واإلدارة برتسيم 

بالرتسيم بالنسبة إىل املشرتي وإثبات حق توصل وقبض الثمن بالنسبة إىل البائع.
أثر  ترك  شأنها  من  والتي  النقدية  الغري  األخرى  بالطرق  الثمن  دفع  طرق  وتختلف 

مادي لدى املؤسسات املالية املتداخلة يف الشأن وهي إما الدفع عن طريق الشيك 
)عادي أو مضمون الرصيد( ، عن طريق تحويالت أو حواالت بريدية أوالدفع بواسطة 
الكمبياالت عند البيوعات املنجزة بالتقسيط. وكلها طرق قانونية تجنب تداول األموال 

نقدا إذا ما إتفق األطراف عىل إعتامدها.
لكن هذه الطرق تطرح عدة إشكاالت يف غياب اإلجراءات وذلك عىل مستوى إعتامدها 
من بعض املؤسسات املتداخلة مقابل إسداء خدماتها يف الغرض، عىل مستوى متابعة 
رصف وقبض قيمة املعاملة يف إحرتام ملقتضيات أحكام الفصل والغاية من ترشيعه، 
البائع يف توصله وقبضه لثمن املبيع وعىل مستوى  عىل مستوى ضامن حق الطرف 

ترسيم العقد وضامن حق الطرفني.  
ويندرج موضوع دراستنا هذه حول طرح هذه اإلشكاالت وتقديم إقرتاحات يف تعامل 
 2019 لسنة  املالية  قانون  من   45 الفصل  أحكام  تطبيق  مع  العقارية  امللكية  إدارة 
غياب  العقاري يف  بالسجل  العقود  تلك  ترسيم  مستوى  وعىل  التحرير  مستوى  عىل 
بالكيفية  الثمن  دفع  ضامن  هنا  واملقصود  الضامنات  حيث  من  خاصة  اإلجراءات 
التي جاء بها النص والغاية من ترشيعه ما من شانه ترك  أثر مادي لدى املؤسسات 
املالية املتداخلة يف الشأن وصوال إىل قبضه وضامن إستحقاق املشرتي ملشرتاه برتسيمه 
بالسجل العقاري. حيث ال ميكن إثبات حق املشرتي بالرتسيم إذا ما مل يثبت حق البائع 

بقبضه لثمن املبيع.
1 ـ اإلشكاالت املطروحة حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون املالية لسنة 2019 

يف غياب اإلجراءات:
طرف  من  الدفع  طريقة  إعتامد  مستوى  عىل  اإلشكال   *

بعض املؤسسات املتداخلة يف الغرض : 
التي  معينة  دفع  بطريقة  تعرتف  ال  التي  الشأن  يف  املتداخلة  املؤسسات  من  هناك 
إعتمدها محرر العقد عند التحرير باتفاق األطراف رغم كونها قانونية وتجنب تداول 
الدفع بطريقة معينة عند  كانت عملية  إذا  إال  إسداء خدمتها  نقدا وترفض  األموال 
غياب  الذكر ويف  منها، عىل سبيل  املطلوبة  الخدمة  األشخاص إلسداء  بني  املعامالت 
الخدمة  إسداء  عن  ميتنعون  منهم  باجتهاد  مالية  قباضات  هناك  بالنص  اإلجراءات 
إذا ما تم التنصيص بالعقد عىل ان الدفع تم مبوجب أي صورة قانونية اخرى خالفا 
هذه  حول  األراء  يف  وإختالفًا  تجاذبًا  خلق  ما  وهذا  الرصيد،  مضمون  صك  إلعتامد 
اإلبطال  حد  إىل  وصلت  األشخاص  بني  املعامالت  عديد  تعطيل  يف  وتسبب  املسألة 

والعدول عن إمتامها. 
كام أنه  هناك من الطرق ما هو مرتبط بحسن النية والثقة املتبادلة بني الطرفني مثل 
الدفع السابق أو الالحق لعملية التحرير وهذه طرق ال تنطبق مع جميع املتعاقدين 

ودامئا ما يفرتض سوء النية يف املعاملة بني األشخاص. 

املعاملة  قيمة  رصف  متابعة  مستوى  عىل  اإلشكال   *
وقبض الثمن:

املعاملة  قيمة  دفع  كيفية  عىل  بالعقد  والتنصيص  التحرير  عملية  إمتام  وبعد  إذ 
بالطريقة الغري النقدية، مل يحدد النص الطريقة والجهة املسؤولة عىل متابعة رصف 
قيمة املعاملة يف إحرتام ألحكام النص والغاية من ترشيعه،  إذ ميكن باتفاق مسبق بني 
الطرفني من باب التحيل بعد التحرير ومغادرة مقر املحرر أن يتم دفع قيمة املعاملة 
نقدا دون علم أو تفطن أي جهة مسؤولة لذلك وهذا يعترب خرق للنص يف غياب ذكر 

الطريقة والجهة املسؤولة عىل متابعة كيفة إستخالص قيمة املعاملة.

يف  البائع  الطرف  حق  ضامن  مستوى  عىل  اإلشكال   *

توصله وقبضه لثمن املبيع :
حيث أن عملية تسلم الشيك )عادي كان أو مضمون الرصيد( إذا ما متت بواسطة ذلك 
عند التحرير ال تعني عملية قبض الثمن وحيث أن التنصيص بالعقد عىل أن الدفع 
تم مبوجب صك مع التنصيص عىل مراجعه ال يعني أن عملية البيع إكتملت واكتسب 
كل طرف حقه بعد إمضاء العقد من الطرفني وفق ما ورد بالنص لغياب املتابعة يف 
رصفه إذا ما مل يتوصل البائع بقبض مثن املبيع، إذ ميكن وألسباب قاهرة خارجة عن 
وبالتايل  قيمته  لرصد  املحددة  القانونية  اآلجال  يتعذر رصفه يف  الشيك  إرادة حامل 
عدم قبضه لثمن املبيع وضياع حقه بعد رفع الحظر عىل املبلغ املرصود ليصبح فيام 
له آجال  الذمة  الرصيد عىل  الشيك مضمون  قيمة  أن رصد  إذا  الترصف.  بعد تحت 
محدد وهي مثانية )08( أيام تبقى عىل ذمة حامل الشيك وعند تجاوزها يرفع الحرض 
عليها وتصبح تحت ترصف صاحبها األصيل ويصبح الشيك مضمون الرصيد شيك عادي 
ويكون يف األثناء املشرتي قد ضمن حقه برتسيم العقد بالسجل العقاري لعدم وضع 
رشط القبض للرتسيم، كام ميكن أن يعود الشيك دون رصف لعدم وجود رصيد. فأين 

الضامنات للطرف البائع يف هذه الحاالت ؟ 

* اإلشكال عىل مستوى الرتسيم وضامن حق الطرفني:
وهو ما تم تقدميه سابقا يف  إرتباط عملية الرتسيم بعملية قبض الثمن . حيث اإلدارة 
محمولة وقبل القيام بعملية اإلدراج التثبت من الوثائق املقدمة ومؤيداتها ما يفيد 
ويضمن حق الطرفني خصوصا الطرف البائع بتوصله وقبضه لثمن املبيع  إذ ال ميكن 
ضامن حق املشرتي برتسيم العقد دون الحرص عىل ضامن حق البائع بقبضه للثمن. 

ويبقى اإلجراء والتميش األنسب يف تعامل اإلدارة مع النص تفاديا لكل هذه اإلشكاالت 
وإحرتاما لتطبيق مقتضياته وضامنا لحقوق طريف التعاقد هي يف :

2 ـ الحلول املقرتحة :
* عند عملية التحرير

-  إشرتاط إعتامد الدفع عن طريق صك مضمون الرصيد مع التثبت من أن املشرتي 
هو صاحب الصك    واملستفيد منه هو البائع.

-  التنصيص بالعقد عىل مراجع الصك مع التاكيد عىل عملية تسلمه دون قبض قيمته 
وذلك بذكر :

مضمون  )بنيك/بريدي(  صك  مبوجب  دفعه  تم  الثمن(  )ذكر  بـ  املبيع  مثن  حدد   «
الرصيد عدد.........مؤرخ      يف ............ومسحوب عىل )إسم املؤسسة املالية املسحوب 
منها الصك( يعرتف البائع بتسلمه دون قبض قيمته ويعترب إمضاؤه أسفل هذا وصال 

وإبراء يف ذلك«. 
وهذا اإلجراء متشيا مع ما تشرتطه القباضات املالية لتسجيل تلك العقود لديها.  مع 
يفيد  العقاري بعد اإلستظهار مبا  بالسجل  الرتسيم  العقد عىل رشط  التنصيص صلب 
قبض الثمن عرب مرور عملية الرصف عىل مؤسسة مالية وذلك إحرتاما لتطبيق أحكام 

النص وضامنا لحق البائع عند التعاقد وقبل إجراء الرتسيم.

* عند الرتسيم
املعني  العقاري  بالرسم  وإدراجه  الرتسيم  لغاية  العقد  تقديم  وعند  الحالة  هذه  يف 
املودع  اإلدارة  مطالبة  هو  األنسب  اإلجراء  يبقى  الطرفني  لحق  وضامنا  وحامية  به 
أو صاحب الرتسيم باإلدالء مبا يفيد رصف الصك وقبض البائع لثمن املبيع كمؤيد يف 

إحرتام لتطبيق النص.

تشهد جهة توزر منذ سنوات تراجعا كارثيا يف وضع املؤسسات الجامعية 
للدراسات  العايل  املعهد  بعث  بعد  والتنّوع  بالتطّور  تبرش  كانت  التي 
التكنولوجية واملعهد العايل للدراسات التطبيقية يف اإلنسانيات ومرشوع 
دراسة مدن الواحات الذي بعث بفضاء دار الوادي بنفطة يف إطار التعاون 
بدقاش.  النخيل  حول  البحوث  معهد  وجود  عن  فضال  اإليطايل  التونيس 
وكان األمل معقودا عىل تطور هذه املؤسسات مبا يستقطب فروعا وشعبا 
إشعاعها  الجهة  إىل  يعيد  مبا  الجامعية  الحياة  وتطور  جديدة  جامعيّة 
السفر  ومصاريف  متاعب  أبنائها  عىل  ويوفر  والثقايف  واألديب  العلمي 

واإلقامة.
غري أّن إرادة وزارة اإلرشاف مل تكن متحّفزة لتطوير الحياة الجامعية سواء 
فيام اتصل  بتعطل مرشوع بناء املبنى الجديد للمعهد العايل للدراسات 
التطبيقية يف اإلنسانيات  رغم اعتامداته املرصودة  أو من خالل املحافظة 
الرتبية وتركيزها  تركيز شعبة علوم  أو من خالل  املوجودة  الشعب  عىل 

من  الجهة  حرم  مام  بقفصة  الطاقة  مبعهد  للقانون  رصيحة  مخالفة  يف 
إمكانيات بقاء ودميومة املؤسسة الجامعية املهددة بالغلق بعد إلغاء عدة 
شعب واإلرصار غري املربر لحرمان الجهة من شعبة علوم الرتبية )تكوين 

املعلمني(.
قطاع  ونقابات  بتوزر  للشغل  الجهوي  االتحاد  استنفد  الوضع  هذا  أمام 
التحاور حول هذه املشاكل  العايل مبختلف فروعها كل أساليب  التعليم 
ولعل آخرها تجاهل السيّد وزير التعليم العايل ملراسلة صادرة عن االتحاد 
الجهوي بتاريخ 31 ماي 2018 لتحديد جلسة عمل حول وضع املؤسسات 
التحرّك  إىل تجديد  الجهوي  التنفيذي  املكتب  بالجهة مام دعا  الجامعية 
حول هذا امللف الحيوي بالجهة مبا يدافع عن دميومة املؤسسة ويسرتّد 

حق الجهة يف الشعب العلمية  املتاحة.
تلويحا  تتضّمن   2018 جوان   25 بتاريخ  الغرض  يف  الئحة   وقد صدرت 
بتعطيل افتتاح السنة الجامعية 2018/2019 يف حال تنّصل وزارة اإلرشاف 

من مسؤولياتها تجاه املؤسسات الجامعية املهددة بالغلق يف الجهة.

 29 الجمعة  يوم  العايل  التعليم  لنقابات  عاّميل  تجّمع  إىل  الدعوة  ومتت 
جوان 2018  للتنديد بخطورة الوضع الجامعي بتوزر ولالحتجاج بتجّمع 
العايل  التعليم  وزارة  تنتهجها  التي  التجاهل  سياسة  عىل  ومسرية  عاّميل 

ولوضع السلط الجهوية أمام مسؤولياتها.
وبتاريخ 19 جوان 2019  انعقدت جلسة يف الغرض بالتنسيق مع السيّد 
وايل الجهة مبقّر وزارة التعليم العايل وبإرشاف السيّد رئيس الديوان ضّمت 
الجهة  وايل  والسيّد  بتوزر  للشغل  الجهوي  االتحاد  النقايب  الجانب  من 
الشايب  الرؤوف  عبد  السيّد  الجهة  عن  والنائب  املؤسسة  مدير  والسيّد 
وقد وقع التطرّق إىل الوضعيّة التي أصبح عليها املعهد العايل للدراسات 
إغالق  نيّته  عدم  الوزاري  الطرف  وأكّد  بتوزر  اإلنسانيات  يف  التطبيقية 
بُشعب  وتعزيزها  باملعهد  املتوفّرة  عب  الشُّ بتطوير  ووعدت  املؤسسة 
جديدة وذلك يف انتظار جلسة رسميّة قريبة بإرشاف السيّد وزير التعليم 

العايل.
* خالد العقبي

إدارة امللكية العقارية الصعوبات املطروحة حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون املالية لسنة  2019

يف غياب اإلجراءات املتبعة عند التحرير والرتسيم

الحياة الجامعّية بجهة توزر مهّددة باالنقراض
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* أبو جرير:       

رحلة  تبدأ  جانح  قلب  دقّات  ايقاع  عىل 
الشاب »سمري فرحاين« يف صحراء الزمن وعىل 
يتشكل  التّيه،  فوىض  من  عاما  ثالثني  مساحة 
البدايات  يف صدره السؤال تارة وطنا من طني 
وتارة خيط ِقرِمز  يرتق ما تفتّق من خذ السامء 
ماء  عن  بحثا  األولني  أسفار  يف  وينبش  فيحفر 
الحروف وطلسم العروج اىل زمن األنبياء وحني 

تضّج به نساء األرض والجّن يعتيل نهدي امرأة 
ثم  هي  إالّ  وطن  أالّ  ويشهد  الله  أرادها  كام 
شموخ  يف  غسقا  بها  ويسري  خوفه  يف  يحزمها 
املهزوم اىل أرض الدموع ليغرسها نخلة باسقة 
تساقط عليه صحابا أو جمرا إذا ما شّد جذعها 

وترانيم خالص إذا ما هاج فيه الحنني.
هكذا تغريبة رسول عايص مال باألمانة اىل 
إالّ  السامء وناله  الشعر فاستحق غضب  وادي 
الوحي  أنها سهت عنه ونسيت أن تقطع عنه 
يرتّل البنه آخر  ركنا قصيّا  الذاكرة  فانتهى من 
وصاياه ويرنم تفاصيل رحلة تائه بشفتي تائب 

ال يرعوي.
الشاعر سمري فرحاين:

ايقافه  إثر  وزاري  بقرار  التعليم  من  أطرد 
وسجنه يف انتفاضة الخبز سنة 1984. سافر اىل 
الجزائر يف رحلة مشوشة الرتتيب يف أهم فصولها 
وإعداد  الهدف  تحديد  قبل  السفر  قرار  وكان 
الزاد ومبساعدة قريب متّكن من الدراسة هناك 
اىل حدود الحصول عىل اجازة يف اللغة العربية 
من كلية اآلداب بجامعة »بن يوسف بن حّدة« 

يف الجزائر العاصمة سنة 1994.
أروي بعض التفاصيل عن شاعر حمل قضية 
لتحوالت  أساسيا  مربرا  خاللها  من  الستخلص 
بني  بالتقلب  الكتابة  دنيا  يف  مسريته  وسمت 
التقيّد  دون  بينها  والتذبذب  مختلفة  أمناط 
بخّط واحد، فكانت بدايته يف سنوات الدراسة 
باللهجة  األغاين  كتابة  عىل  مقترصة  الجامعية 
الجزائرية وتحديدا يف مجال موسيقى »الراي« 
مجموعة   1994 سنة  له  اصدار  أول  ليكون 
تحول  يف  الله«  أرادها  كام  »املرأة  قصصية 
مفاجئ لكل من يعرفه عن جنس الّنص الذي 
عرف به اىل جنس أديب يعّد حينها حكرا عىل 

املتمرسني باللغة واملاسكني بناصيتها.
هذه  أن  أغربها  أو  األمور  طرائف  ومن 
متخّصصة  رشكة  وهي  اليوم«  »زاد  املجموعة 
يف انتاج وتوزيع األغاين وقد كان ذلك األصدار 

األديب الوحيد يف تاريخها اىل اليوم.
الشاعر  راوح  الجامعة  من  التخّرج  بعد 
فرحاين التنقل بني الجزائر وفرنسا ملدة خمس 
الشعرية  مجموعته  خاللها  أصدر  سنوات، 
األوىل »أشهد أالّ وطن إال أنت« قبل أن يعود 
السجن  تجربة  أخرى  مرّة  ليخوض  تونس  اىل 
الكتابة  يف  وأسلوبه  نّصه  عىل  أثرت  التي 
للرحيل«  وطني  »حزمت  مجموعة  وكانت 
التي كتب أغلب نصوصها يف السجن بني سنتي 
والترصيح  املبارشتية  يف  مغرقة  و2004   2001
أسلوب  عليها  غلب  التي  سابقتها  عكس  عىل 

املولّدين. 
ثّم   2006 سنة  فرنسا  يف  املجموعة  أصدر 
ليعود  الثورة  بها اىل ما بعد  إليها ليستقر  عاد 

اىل تونس سنة 2012 يوصدر مجموعته األخرية 
الدموع« سنة  تنبت غري  »الجمر عىل أرض ال 
2012 لتكون هي أيضا مثل سابقتها محكومة 
واملكان  الزمان  بعاميل  صياغتها  أسلوب  يف 
فجاءت تفضح ميوالته السياسية واصطفافه اىل 

اليسار ضّد اليمني باختالف مشاربه.
ومن نصوصه اخرتنا: وصايا آخر الرّسل

 يا بنّي 
ال تكن كام كان... أنا

يعزف للخرس لحن الحياة
كن طلسام عصيّا الفهم 
عىل من طغى وتشعوذ 

أو كن مدادا لسطوة الحرف 
واعمد اىل بياض القلب 

فانبذ
ولتعلم بأين آخر الرّسل

وبأن النبّوة ال يوىص بها
وال تَُورّث  

أَِمل أذنك اىل كالم فمي 
وأعصب وصاياي عىل جبينك 

جاهر بالفزع 
وأسلم بقطيعك لذئب عنيد 

فالكالب تابت عن الوفاء
واعتنقت السياسة 
وحّجت اىل القرص 
تطوف حذو األمرية

ترجم الشعب وتلعن الشهيد 
احذر الطائفني ببيت الدعارة 

املستغفرين جهرا من عفن أدمنهم 
فإذا هم الزناة 

وليس املومس تتوب 
يُرتلون الّدود زحفا 

يسّمم األخرض والرغيف 
وينسكبون يف الوطن رمادا 

من بني أفخاذ الجواري 
وينبحون فينا كّل فجر 

بسبعة من كالب اإلمارة.

سمري فرحاين الشاعر الذي يعزف للخرس لحن الحياة

حلم
* زهري كريم   

)شاعر عراقي مقيم يف بلجيكا(   

أحلم كثريا...

بالورقة التي سقطت يف الفراغ، 

بحفيفها قبل أن تهدأ متاما

مثل مالك أنجز آخر أعامله 

واسرتاح عىل الرتبة الرطبة.

أحلم بذبولها الفاتن، 

بالطعنة النبيلة التي سددتها الطبيعة، 

بالصفرة التي تغمرها لحظة االنهيار، 

وبالريح التي تعبث بها 

وأيضا...

بهذه املوسيقى الخفية التي تحتفي بالنهايات 

يف أعىل درجات الرهافة وأدق املعاين.

أحلم باملادة الخفيفة التي تخلصت أخريا 

من أعباء الوجود، 

بسوادها املقدّس، 

وبالهشاشة املشعة التي تتحلل

عند ساق شجرية يف الجوار، 

متاما كام يحدث لغيمة تتالىش، 

أو كام ينفذ حلم من بني املسامات 

خارجا من كل عيب 

وبعيدا عن كل عني.

أحلم بروحها النقية 

يف جزيئات الظالم، 

بالرحم املبارك 

وبالرحلة املضنية نحو الضوء.

أحلم 

أن أكون ذات الورقة،

ذاتها الخرضاء هذه املرة، 

يف غصن توت صغري رمبا

أو يف ساق ريحانة 

تغفو يف الظاّلل.

حيواُن 
الّصداقة

* أرشف القرقني )شاعر ومرتجم تونيّس( 

صدفًة، أجبُت نداءه الذي مل يكن أبدا.

بُقٌع من نظرات ذات حواّف معتمة

تلطّخ فروي

نظرات ال عيون لها

إمّنا يراها لحُم مخيّلتي املُعّذُب

وهو يتمزُّق فوق اللّسان املسّنن

لحيوان الّصداقة

حيواٌن آمنُت به مثل رّب واحد

ولُه لبسُت الّصليب ومسامريه املسمومة

ونذرُت قلوبا كثرية ال أملكها حّقا

لكّنه أكل عينّي، ومل يكن جائعا،

واختار قلبي

ليدّق حيايت

يف خواء اآلخرين.

كلبي كان معي
* ماجد مطرود 

)شاعر عراقي مقيم يف بلجيكا(   

كاَن صغريا، صامتا، مكتفيا بلونني: أسود مثل راية 
الحزن وأبيض مثل الكفن

الطاعِة  لثّته، ومل أهَو كتاَب  العقِل يف  مل أر سنَّ 
يف ذيله.. 

مع هذا بقيُت واثقا بعقيل، أقول يف نفيس: مازال 
صغريا وسوف يكرب. 

اقتنعُت بهذا الصرب، اقتنعُت حّد اإلميان باليّشء 
ونقيضه، اقتنعُت كثريا ومل يكرب.. 

بقيُت مكتفيا بعينّي، مكتفيا بالنظر إليّه، مكتفيا 
بالرتكيز عىل راية الحزن فيه 

كلبي ظّل صامتا ومل يْعِو، مل يعِو أبداً.. كلبي يف 
الواقع يبدو كان ميّتا ومل أدِر.
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ثقافة

كلمة حق    

عن تونسنا لن نحيد
 النفطي حولة )ناشط نقايب(    

زمن  تونس  قدر  هو  هكذا 
هي  وهكذا  العربي.  الربيع 
يف  الداعيش  اإلرهاب  أفعى 
وانتهاك  األوطان  بيع  مرحلة 
لفائدة  الوطنية  السيادة 
من  الناعم  االقتصادي  االخرتاق 
خالل تفخيخه باآلليكا ونسخها 
السابقة والالحقة وأشياء أخرى. 

نحونا  وتزحف  تسعى  الداعيش  اإلرهاب  حية  هي  وهكذا 
مستغلّة كل األجهزة املخابراتية اإلقليمية والدولية ومستعينة 
بكل قدراتها وأدواتها، سواء من ثقب نوافذها املرّشعة لصالحها 
وملصالحها، أو دخوال من أبوابها املفتوحة لها وال لغريها. هكذا 
الظالمي  األسود  اإلرهاب  مع  السوداء  اإلرهاب  عقرب  تعود 
األمنية  الهشاشة  استمرار  الصهيوين، يف ظل  التطبيع  زمن  يف 
للمخابرات  التسلّل  عملية  سّهل  ما  وضعفها.  الدولة  وتآكل 
الصهيونية التي أضحت ترتع وتلعب. ذلك االخرتاق املخابرايت 
كسواد  حالك  بهيمّي  ليل  يف  البالد  إىل  تسلّل  الذي  الناعم 
الليل السيايس الذي طال أمده عىل تونس يف هذه السنوات 
العجاف. ذلك ما دّعم وزاد من االخرتاق السيايس واالقتصادي، 
حينا،  الوهابية  بلحاف  املترسبل  والديني  الثقايف  وحتى  بل 
الناعم  االخرتاق  ذلك  آخر.  حينا  اإلخوانية  األصولية  وبغطاء 
آخر  وطورا  السيايس،  التطبيع  باسم  طورا  البالد  دخل  الذي 
باسم التطبيع االقتصادي. وأحيانا أخرى باسم الحج إىل الغريبة 
فأضحى  قبحا،  استشاط  الذي  القبح  بجربة. والسيّام يف زمن 
قبحا فّجا ال يطاق، وأصبح وقعه وقبحه عىل الرجال ال يطاق. 
ذلك هو زمن تعيني روين طرابليس وزيرا للسياحة. ولعّل قرار 
التعيني والتوزير، جاءنا من قبل املدير »الخواجة«. فام كان 
من حكامنا الجدد، أيها السادة، إال أن يأذنوا له بالدخول ألنهم 

باتوا إليه يف أمّس الحاجة.
هو  وهكذا  الحكومات.  تعدد  زمن  يف  تونس  هوقدر  فهكذا 
رصاع  وتواصل  السياسات.  وتضارب  تلخبط  زمن  يف  مصريها 
الديكة من القصبة إىل قرطاج، ومن مونوبليزير إىل البحرية، 
هنا  من  لعلّه  واالنزعاج.  الكبيسة  والسنوات  الحرية  زمن  يف 
يف  تصّدعا  ليجد  جديد.  اإلرهاب  لّص  إلينا  وتسلّل  ترّسب 
يزيد  وما  كل هول وحول.  املفتوحة عىل  والشبابيك  النوافذ 
من رسعة تلّصصه علينا ما تلقاه من رضبات موجعة يف البقاع 
املفتوحة عىل اإلرهاب. فحتى حوالينا ويف ظهرانينا بدأ يضيق 
عليه الخناق. وبدأت تضيق عليه األنفاس وسط الدخان ودوي 

الرصاص يف طرابلس الغرب ويف مكناس.
أنه  إليه  وخيّل  السمع.  يسرتق  بدأ  مجتمعة  األسباب  لتلك 
واإلعالم  األباطيل،  واستهوته  والجمع.  الجموع  بني  سيفرّق 
سيتصّدون  البواسل  تونس  أسود  أن  يظن  كان  وما  املضلّل. 
قّدموا  الوطن.  أولئك هم حراس  باملرصاد.  له  له وسيكونون 
الشهيد تلو الشهيد. وهاهو شهيدهم الذي هو شهيدنا يولد 
من جديد. فهاهو مهدي الزمايل، ذو الخمس وعرشين ربيعا 
يستشهد من جديد. فال إرهابهم يخيفنا وال رعد رعيد. فنحن 
تونسنا  سرنعى  املجيد.  وحرسنا  أمننا  وقوات  الديار  حامة 
من  نحن  وبليد.  ركيك  مفسد  ُمرتٍش  خّوان  كل  من  الحبيبة 
نرعاك يا تونسنا ولن نحيد. فنحن أنيابك وأظافرك وسالحك 
الذي نقاتل به كل أنواع اإلرهاب القديم والجديد. فعن حامك 
بعد  جيال  حّنبعل  أحفاد  كنا  كام  إال  نكون  لن  أننا  أقسمنا 
جيل. ولن ينال من عزمنا وال من عزميتنا، وال من إرادتنا هذا 
ذئابهم  منا  تنال  الذليل. ولن  النذل،  الوغد،  الجبان،  اإلرهايب 

املنفردة. فعن تونسنا لن نحيد.

* حسني عبد الرحيم    

السينام  ملهرجان  الثانية  الدورة  تنعقد 
يبدأ  أسبوع  خالل  »منارات«  املتوسطية 
 .2019 جويلية  من  السابع  حتى  االول  من 
تكون يف  فالعروض  عادي  غري  مهرجان  وهذا 
و»خري  »املرىس«  شواطئ  عىل  الطلق  الهواء 
الدين« و»حامم االنف« و»قربة« و»بنزرت« 
و»املنستري« و»صفاقس« و»قابس« و»جربة«. 
والعروض مجانية بالطبع لجمهور املصطافني. 
من  افالم  تضم عرشة  رسمية  مسابقة  وهناك 
االفالم  عرشات  إىل  باالضافة  متوسطية  دول 

الروائية والتسجيلية امللتزمة.
باالضافة إىل االفالم هناك لقاءان حواريان مع 
ثالثة من السينامئيني املتميزين اولهام املرصي 
الله« مساعد إخراج ومشارك يف  »يرسي نرص 
كتابة السيناريو مع »يوسف شاهني« يف عدد 
حازا عىل  فيلامن  له  ومخرج  افالمه  اهم  من 
هام  والنقاد،  املهرجانات  من  عديد  تقديرات 
وفيلمه  الشمس«  و»باب  صيفية«  »رسقات 
املوقعة«  »بعد  التحرير  اعتصام  عن  الثالث 
وكذلك فيلمه التسجييل الهام »اوالد وبنات«.

البلجيكيني:  املخرجني  مع  الثاين  واللقاء 
بأفالمهام  اشتهرا  واللذين  »داردن«  االخوان 
وهي  معا  بإخراجها  يقومان  والتي  الواقعية 
تعالج مشكالت االجتامعية والعائلية واشهرها 
الدراجة« والذي سيُعرض يف  »الطفل صاحب 

املهرجان.
وبحضور  التمثيل  فن  حول  مهاّمن  لقاءان 
و»نيليل  حميدة«  »محمود  النجمني  املمثلني 

كريم« وهام من استمتعت الجامهري العربية 
بإبداعاتهم يف عديد األفالم ولكل منهام تجربة 
خاصة يف هذا املجال وكالهام ترك بصمته يف 

األداء التمثييل املتميز.
الندوة الصحافية الطالق فعاليات هذه الدورة 
الدويل  العريب  للبنك  الرئييس  املركز  يف  متت 
بورقيبة«  »الحبيب  بشارع   )BIAT(بتونس
املهرجان  مديرة  بوشوشة«  »درة  برئاسة 
و»شرياز التيني« مديرة املركز الوطني للسينام 
والصورة و»صويف رينو« مديرة املعهد الفرنيس 
بتونس والهيئات الثالث املذكورة هي الراعية 
ووزارة  الثقافة  مدينة  إىل  باالضافة  للمهرجان 

السياحة.
املُهّم يف هذا املهرجان هو ذهاب السينام إىل 
الشواطئ  عىل  وجودهم  اماكن  يف  الجمهور 
مام يشكل تقليدا مختلفا عن القاعات املقفلة 
الهواة«  لسينام  »قليبية  مهرجان  باستثناء 

الطلق  الهواء  وقائعه يف مرسح  تجري  والذي 
وكذلك مجانية العروض مام يساعد عىل توزيع 
والنقاشات  امللتزمة  السينامئية  للثقافة  واسع 
مع عدد من أهم صّناع السينام يف بالد البحر 

االبيض املتوسط.
اتجاه بعض املؤسسات املالية لرعاية نشاطات 
يف  يساهم  محمود  عمل  هو  وثقافية  فنية 
الثقافية  للنشاطات  التمويل  مشاكل  حل 
بعض  تحقيق  يف  كذلك  للربح  الهادفة  غري 
يف  وكذلك  الدوليني  املمولني  عن  االستقاللية 
املساهمة يف أعامل تُخرج العديد من الفنيني 
شبه  الجهنمية  البطالة  دوائر  من  والفنانني 
املستدمية والتي تخيم عىل النشاطات يف ظل 
واملدبلجة  املستورة  الدرامية  االعامل  هيمنة 
عىل قنوات تلفزية متعّددة ويِف كثري من دور 

العرض السيناميئ.

للشباب  عاصمة  »تونس  تظاهرة  إطار  يف 
العريب« وضمن الربنامج الجهوي الذي ترشف 
لشؤون  الجهوية  املندوبية  تنظيمه  عىل 
الشباب والرياضة بجندوبة بعنوان »إبداعات 
منها  وبدعم  عربية«  بعيون  جندوبة  شباب 
نظّمت مؤخرا دار الشباب بوسامل التي يرشف 
عىل ادارتها االستاذ عبد الرزاق التوايت مسابقة 

أدبية جهوية يف كتابة القصة القصرية والشعر. 
مداخلة  قّدمت  التظاهرة  هذه  برنامج  ويف 
بعنوان »القضايا العربية يف أدب الشباب« ثم 
مداخلة ثانية بعنوان »أهمية النوادي األدبية 
ذلك  إثر  لتنطلق  الشبابية«  املؤسسات  يف 
املسابقة  الشعرية والقصصية ضمن  القراءات 

األدبية املعلن عنها.

كام انتظمت مجموعة من الورشات التكوينية 
وتقنيات  وآليات  العريب  الخط  يف  والتأطريية 
واختتمت  الشعري  والنص  القصة  كتابة 
أجراس  مجموعة  مع  فنية  بأمسية  التظاهرة 
للموسيقى امللتزمة وتخلاللحفل توزيع جوائز 

هذه املسابقة األدبية.
* منصف كرميي

عبد  مؤسسة  جائزة  كتاب عىل   3 حصل 
والتي  الطفل،  ألدب  شومان  الحميد 
املرتبة  وكانت  الطفل،  لقصة  خصصت 
األوىل لألديب شكري املبخوت عن قصته 
الثانية  املرتبة  ويف  الناجحني«،  »مدينة 
قصة  عن  الّنوباين  هالة  األردنية  حلّت 
»مخلوق غريب يبحث عن هويته«، ويف 
السعودية رند عادل صابر  الثالثة  املرتبة 

عن قصة »فكرة لتغيري العامل«.

بوسامل

إبداعات أدبية

جائزة مؤسسة عبد الحميد شومان ألدب الطفل

مهرجان الّسينام املتوسطية »منارات«



 1545 العدد   -  2019 جويلية   4 الخميس  22

ــ 1 ـ

دون برامج واضحة وأهداف نواياها حسنة لن تنجح الرياضة التونسية لتظل محل شكوى 

الخارج، وحني نقول هذا فألن رياضتنا يف 8 سنوات االخرية  الداخل، ومشاركات عادية يف  اهل 

ظلت هكذا تسري يف ظل عديد التجاذبات الواضح منها ان طرافها لكل منهم أهدافه وتوجهاته!!

ــ 2 ــ

مل أفهم مغزى الحرب الباردة القامئة بني كاتب الدولة للرياضة أحمد قعلول ورئيس اللجنة 

ليتوىل  املستحيل  أن بوصيان فعل  أعرف  افهم النني  ـ قلت مل  االوملبية محرز بوصيان  الوطنية 

قعلول مسؤولية امامية عىل رأس جامعة التيكواندو من ذلك انه تعمد تجاوز عديد االجراءات 

واغمض عينيه عىل التجاوزات الحاصلة يف الجلسة العامة؟!

ــ 3 ــ

الواضح ان حبيب البارحة اصبح عدّو اليوم ـ اّما ملاذا فألّن أحمد قعلول انحاز إىل حلف وديع 

ايذائه  ـ فيام يجابه قعلول بوصيان ويعمل عىل  العني  يلبّي كل طلباته يف رمش  الذي  الجريء 

ويكفي التوقف امام حادثة الكرايس يف اليوم الوطني للرياضة بالقبة وهذا يعني ان الرصاع عىل 

اشده بني قعلول والجريء من جهة وبوصيان من جهة اخرى!!

 ــ 4 ــ

ملن ال ذاكرة لهم، نقول أمل يسارع بوصيان بالذهاب إىل الجريء يف الجامعة وصدرت بالغات 

عن كون العالقة »سمن عىل عسل« ونرُشت صور للتعانق بني الرجلني ـ فإذا الحكاية يف النهاية 

سينام يف حيط، ويف ظّل هذا الرصاع الواضح واملعلن ضاعت الرياضة التونسية!

ــ 5 ــ

عقود أهداف كان من املفروض ان تسلمها الوزارة ملن ينتظر منهم نجاحات تأيت لنا ببطوالت 

وميداليات مازال أصحابها يف انتظار ما قد ال يأيت بعد التقليص يف ميزانية الوزارة التي اصبحت 

»تنقص« من ميزانية هذا املتفاين وتناقش حتى عىل 10 دنانري ووزارة هكذا احوالها ال ميكن ان 

ننتظر منها أّي يشء! 

ــ 6 ــ

كل الجامعات تقريبا تشهق ما تلحق باستثناء جامعة الكرة ـ والغريب ان الوزارة مل تسع إىل 

تجاوز محنتها وامنا سعت إىل تعجيز الجميع من خالل ارصارها عىل فرض حزمة من االجراءات 

التي وضعها تحت  الهواة  النوادي  او حتى عىل  االبطال  او عىل  الجامعات  التقشفية سواء عىل 

الصفر!

ــ 7 ــ

انتظرنا ان تأيت الوزارة بحلول لتدفع الناس عىل املسارعة لتحمل مسؤولية شبان يف جهات ال 

امل لهم يف الحياة سوى بتعاطي الكرة او تشجيع فرق جهاتهم والنها مل تنجح فاننا نرى انه يكون 

من الرضوري الغاؤها وتغيريها بوزارة قادرة عىل تقديم حلول لجهات قالوا انها ذات متييز ايجايب 

فاذا الكل يف الهم غارق! 

ــ 8 ــ

وزارة شؤون الشباب والرياضة اي صدى لها يف املشهد الحيايت سواء للمتعاطني للرياضة او 

اذا ما تم حذفها امام عدم قدرة هذه الحكومات  للشباب طبعا ال يشء لذلك ما الذي سيتغري 

املتعاقبة عىل تلبية حاجيات واحتياجات الشباب الذي بطبعه ُمولع بالرياضة!

ــ 9 ــ 

أعرف ومتأكد ان كل الحكومات املتعاقبة وال حكومة واحدة منها تفطنت اىل ان الخلل فيها 

وليس يف من ينتظرون ما قد ال يأيت! فهل فاقد اليشء قادر عىل تقدميه ال نعتقد ذلك! وبالتايل امام 

عدم امتالك هذه الحكومات لربامج واضحة ضاعت االهداف ومعها ضاع الشباب الذي اختار إّما 

ركوب البحر او ادمان املخدرات او الصعود إىل الجبال وبالتايل محاربة الدولة ان بقي يف الدولة 

يشء قابل للمواجهة!

ــ 10 ــ 

واحد من الذي فجروا انفسهم امام مبنى إدارة القرجاين لالرهاب عمره 25 سنة فام الذي 

دفعه إىل ذلك ـ االكيد اليأس فهل للدولة مقاربة ملحاربة اليأس وامللل والجلوس اليومي للشباب 

يف املقاهي؟.

ــ 11 ــ 

الدولة هي التي تدفع شبابها ورياضييها إىل االنتحار!

يأس الشباب ورصاع املسؤولني املتواصل!

قبل البدء
يكتبه رمزي الجباري

رياضة

رسمي:

روجي لومار 
يغادر النجم 

رشف  رضا  يُوفَّق  مل 
تتايل  رغم  الدين 
الجلسات مع روجي 
إقناعه  يف  لومار 
موسام  بالبقاء 
الفريق  مع  إضافيا 
االمتيازات  كل  رغم 
عليه.  اقرتحها  التي 

التدريب  اعتزال  قرر  الجرنال  يبدو  ما  عىل 
نظرا إىل حالته الصحية وسّنه املتقدم وخاصة 

رغبته يف قضاء أكرث وقت ممكن مع عائلته.
* محّمد

النادي الصفاقيس 
يوضح يف شأن هنيد 

وشّواط
تابعنا عرب وسائل التواصل 
االجتامعي وبعض املواقع 
االلكرتونية أخبارا تداولت 
أو  مبارشة  بصفة  تلقينا 
تهّم  لعروض  مبارشة  غري 

بعض العبي فريقنا.
نوّضح  عليه  وبناًء 

مل  الصفاقيس  النادي  هيئة  أن  إجامال  العام  وللرأي  الكبرية  لجامهرينا 
أو  هنيد  نسيم  لالعب  رسمّي  عرض  أي  اللحظة  حّد  وإىل  بتاتا  تتلقَّ 

الالعب فراس شواط.

عبد السالم اليونيس: 

لن أستقيل من رئاسة النادي األفريقي 
وسنضحي باملوسم القادم

قال عبد السالم اليونيس رئيس النادي 
االفريقي يف اجتامعه بخلية االحباء يف 

الحاممات:
النادي  رئاسة  من  أستقيل  لن   *
القادم  باملوسم  وسنضحي  اإلفريقي 
وسنحاول  االلقاب  عىل  نلعب  ولن 
املركز  عىل  واالحراز  ترتيبنا  تحسني 

الرابع. 
تونسيا  يكون  لن  الجديد  املدرب   *

وسيكون اجنبيا.
التدريبات  ستعود  القادم  املوسم   *

إىل الحديقة أ. 
رسميني  عرضني  رفضنا  نحن   *
الشامخي  ياسني  الثنايئ  يف  للتفريط 
أجنبيني  فريقني  من  العيادي  وغازي 

وتونسيني. 
* املدير الفني املوسم القادم سيكون 

من أبناء النادي. 
وسيتّم  العبني  أربع  مع  تعاقدنا   *
املركاتو  يف  أسامئهم  عن  الكشف 

الشتوي.
* الثاليث نادر الغندري وصابر خليفة 

استعداده  عن  عرب  الزمزمي  ومعتز 
اآلن  حد  اىل  لكن  للنادي   للعودة 
كتابيا  وال  شفاهيا  ال  معه  نتفق  مل 
لاللتحاق بالفريق يف املركاتو الشتوي. 
العيفة  بالل  من  كل  يف  سنفرط   *
وعيل العابدي وأمين املثلويث وديريك 
ومنويب  الذوادي  وزهري  سارساكو 
وعصام  مشارك  وأيوب  الحداد 
يف  الرشيف  الدين  وسيف  الدخيليل 
تلقيهم  صورة  يف  الحايل  املركاتو 

لعروض رسمية. 
مدربا  سيبقى  السوييس  خالد   *  
املدب  اسم  كان  مهام  مساعدا 

الجديد. 
ببعض  األكابر  فريق  تدعيم  * سيقع 

الالعبني من فريق النخبة. 
* محّمد

التابعة  النزاعات  فّض  لجنة  قررت 
إلزام  القدم  لكرة  الدويل  لالتحاد 
النادي االفريقي بدفع 690 ألف أورو 
أي ما يقارب 2.2 مليون دينار لصالح 
املدرب السابق للفريق ماركو سيموين 

ومساعديه.

وتجدر اإلشارة إىل أن املدرب االيطايل 
ومساعديه قد طالبوا بتعويض قيمته 
خفضت  الفيفا  لكّن  أورو  ألف   930

املبلغ الجميل إىل 690 ألف أورو.
* محّمد

إلزام النادي االفريقي بدفع 690 ألف 
أورو لسيموين
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سليامن  مستقبل  تعاقد 
الليبي  الوسط  العب  مع 
موسمني.  ملدة  البهلول 
للفريق  مهّم  تعزيز  وهو 
يف أوىل تجاربه مع بطولة 
تأكّد  كام  األوىل.  الرابطة 
مفتاح  شاكر  املدرّب  بقاء 

عىل رأس الفريق.

5 جويلية 2019 
أوغندا – السينغال

املغرب - البينني

6 جويلية 2019 
نيجرييا - الكامرون

مرص – جنوب افريقيا

7 جويلية 2019 
مدغشقر – الكونغو

الجزائر – غينيا

8 جويلية 2019 
غانا – تونس

مايل – كوت ديفوار

امليدان  متوسط  مع  الصفاقيس  النادي  تعاقد 
الزمبي  زاناكو  من  قادما  موسوندا  بويد  الدفاعي 
ملدة أربعة سنوات. موسوندا العب زمبي الجنسية 
وهو من مواليد 1997 وينتمي للمنتخب االوملبي 

الزمبي.

من مرسيليا
أمىض املدافع الجزائري عبد الكريم خشامر عقدا 

لفائدة النادي الصفاقيس قادما من مرسيليا.
مدافع  خطتي  ويشغل   1999 مواليد  من  خشامر 

شهر  موىّف  إىل  عقده  وميتد  أيرس.  وظهري  محوري 
جوان 2022.

أوصفان  ماليك  الفرنيس  الجزائري 
يف املوعد

أوصفان  ماليك  الفرنيس  الجزائري  املدافع  أمىض 
عقدا لفائدة النادي الصفاقيس قادما من مرسيليا.

أوصفان من مواليد 1999 ويشغل خطتي مدافع 
للمنتخب  ينتمي   أنه  كام  أمين  وظهري  محوري 
شهر  موىّف  إىل  عقده  وميتد  الجزائري..  األوملبي 

جوان 2022.

الجزائري محمد إسالم بكري يّتفق

رسمية  بصفة  بكري  إسالم  محمد  الجزائري  امىض 
لفائدة النادي الصفاقيس عقدا ميتد لثالث سنوات.

الجزائري، يشغل الالعب  قادما من وفاق سطيف 
بكري صاحب 23 سنة خطة مهاجم والعب رواق.

* محسن

الالعب الليبي البهلول مييض 

ملستقبل سليامن 

برنامج مقابالت الدور مثن 

النهايئ لكأس إفريقيا 2019

النادي الصفاقيس ينتدب الزمبي بويد موسوندا 

الودادية الوطنية للربيد التونيس تواصل 
نجاحها وتألقها عىل الدوام    

  
 تواصل الودادية الوطنية للربيد التونيس عملها املثمر واملتميز والتسيريي والتنظيمي 
والريايض  والثقايف  االجتامعي  العمل  إطار  يف  بُذلت  التي  الجبارة  املجهودات  بعد 
عىل  والبهجة  والبسمة  الفرحة  إلدخال  دة  املتعد  وبرمجتها  والسياحي  والرتفيهي 
األرسة الربيدية من ربوع الشامل إىل ربوع الجنوب وتفعيل عديد االتفاقيات املربمة 
املؤسسسات  وعديد  التونيس  للربيد  الوطنية  الودادية  بني  رشاكة  اتفاقية  عقد  يف 
الوطنيّة برافو العضاء الهيئة املديرة ويف مقدمتهم املسرّي والخبري الريايض السيد عبد 

اللطيف الرتيك رئيس الودادية.

لقي الكشف عن الزّي الريايض الذي يرتديه العبو املنتخب الوطني 
افريقيا لالمم كان مرص 2019 تفاعال  التونيس خالل مشاركتهم يف كأس 
كبريا عىل شبكات التواصل االجتامعي، غطى عىل النقد املعتاد للتشكيلة 

املختارة للمنتخب.
االزياء  الزّي وغريه من  اقتناء هذا  ان صفقة  النشطاء  يعرفه  وما ال 
املنتخب  زّي  اقتناء  صفقة  تزال  وال  فساد  شبهة  محل  كانت  السابقة 
ال  والرياضة  الشباب  وزارة  يف  ممثلة  االرشاف  سلطة  ان  خاصة  غامضة 
العامل ووفرت  متتلك اي نسخة من الصفقات املربمة األملانية قبيل كأس 
هذه الرشكة أزياء املنتخب الوطني التي لعب بها وهي »UHLPORT«ـ  
وتم التعاقد مع رشكة »آل سبور خالل فعاليات كأس العامل روسيا 2018 يف 
صفقة بلغت قيمتها الجملية مليونا وخمسامئة الف دينار متنح للجامعة 
يعادل  ما  وهو  رياضية،:  ومعدات  ازياء  شكل  يف  القدم  لكرة  التونسية 
التونسية عىل املعدات واملالبس، مع  النوادي  تنفقه  الذي  املبلغ  ضعف 
بينام  موسم  كل  مباراة  الثالثني  قرابة  تلعب  الوطنية  الفرق  فاّن  العلم 
يلعب املنتخب الوطني 9 مباريات فقط يف كل موسم حسب ما رصحت 
يطرح  ما  وهو  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  موثوقة صلب  مصادر  به 

نقاط استفهام حول قيمة الصفقة وكيفية الترصف فيها.
وقد أثار زي العبي املنتخب موجة كبرية من السخرية من متابعي 
الساحرة املستديرة يف كافة انحاء العامل سواء من ناحية التصميم واأللوان 
قميص  اختيار  حد  االمر  وبلغ  وجودته  القميص  فاعلية  ناحية  من  او 
املنتخب الوطني التونيس كأسوإ قميص من طرف صحيفة ماركا االسبانية 

يوم 7 جوان 2018.
سبور«  »ال  لرشكة  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  اختيار  لقد طرح 
العاملية  الرشكات  عديد  وان  خاصة  التساؤالت  عديد  االخر  هو  كامركة 
املختصة يف صناعة املالبس الرياضية عىل غرار »نايك« و»اديداس« كانت 
يف سباق لتزويد مختلف املنتخبات املشاركة، من بينها املنتخب التونيس 
باالقمصة واملعدات يف املونديال بغرض زيادة معرفتها عرب االشهار خاصة 
وان حمل الالعبني لشعار اي ماركة ميثل اشهارا لتلك املاركة تتهافت عليه 

اختارت  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  لكن  العاملية  الرشكات  مختلف 
غري  الرشكة  ان  كام  عروض،  طلب  عىل  االعتامد  دون  سبور«  »ال  رشكة 
معروفة وال تظهر اصال ضمن أفضل املاركات املصنعة للمالبس الرياضية 

حسب موقع رانكر املختص يف تصنيف املاركات الرياضية.
يتم  مل  التزويد  ان  اال  نفسها  الرشكة  مع  العقد  امضاء  من  وبالرغم 
عرب أملانيا حيث تم عرب وسيط يف تونس وهو رشكة سبورتاك التي ترجح 
لكرة  التونسية  الجامعة  ورئيس  مديرها  بني  قرابة  وجود  املصادر  بعض 
القدم فضال عن استغالل هذا الوسيط لصفقة مع الجامعة التونسية لكرة 
القدم للتمتع باعفاء ديواين عند توريد كافة املالبس واملعدات الرياضية 
لالزياء  الديواين  االعفاء  عىل  االقتصار  عوض  التجاري  مبحله  املعروفة 
الرياضية محل الصفقة مع الجامعة وهي القطرة التي افاضت كأس وزيرة 
الرياضة السابقة ماجدولني الشارين، ما دفعها الی التدخل لدى كل من 
وزارة املالية والديوانة اليقاف هذا التجاوز غري القانوين، فضال عن مطالبة 
الجامعة  باخضاع كافة الصفقات اىل طلب عروض انسجاما مع القوانني 

املنظمة للصفقات العمومية.
الدولية  الجامعة  اىل  لها  مراسلة  يف  الشارين  ماجدولني  تطرّقت  كام 
لكرة القدم اىل التجاوزات املتصلة باالعفاءات الديوانية يف صفقة اقتناء 

الزي التونيس.
ومع نهاية املونديال وعقب تشكيات العبي املنتخب اعلنت الجامعة 
التونسية لكرة القدم ممثلة يف رئيسها وديع الجريء بانه تقّرر فسخ العقد 
العقد لرشكة معروفة عامليا يف  االملانية »ال سبور« مع منح  مع الرشكة 
Kap- »ججال صناعة املالبس واملعدات الرياضية وبالفعل تم التخيل عن 

pa ـ وهي خدمات رشكة ال سبور والتعاقد مع رشكة كابا«.
ولدى امضاء العقد الجديد مع رشكة »كابا« تبني ان وكيلها هو نفسه 
قد  الذي  العقد  قيمة  يعرف  احد  وال  »سبورتاك«  ومؤسس رشكة  مدير 
ومل  دينار  ألف  و500  املليون  اي  السابق  العقد  قيمة  يفوق  او  يساوي 
او  اموال  شكل  يف  العقد  قيمة  تلقت  قد  كانت  ان  ما  الجامعة  توضح 
معدات، ويبقى السؤال املطروح ملاذا تم التعامل مع نفس الرشكة التي 

بشهادة  سيئة  جودة  وذات  املعروفة  غري  ماركة  مع  صفقة  وراء  كانت 
الالعبني واعضاء الجامعة انفسهم!

املليار وخمسامئة  يفوق  الصفقة  مبلغ  بأن  مصادر موثوقة رصحت 
االزياء  من  كميات  اقتنى  الجريء  وديع  الجامعة  رئيس  الن  دينار  الف 
واملعدات تفوق حاجة املنتخب الوطني وذلك قصد توزيع هذه املعدات 
عىل الفرق التي أبدت والءها يك يكسب اصواتها يف الجلسات االنتخابية.

كام رصح بعضهم ان وديع الجريء مل ولن ميكن مصالح وزارة الشباب 
والرياضة من العقد املربم بني الجامعة ورشكة »كابا« بتعلة ان تلك االموال 

هي اموال مستشهرين وال عالقة لها بوزارة الشباب والرياضة.
االمتثال  عدم  عىل  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  ترص  اذن  هكذا 
مع  تعاقدها  قبل  عروض  طلب  فتح  بعدم  العمومية  الصفقات  لقانون 
الريايض رغم تغيري  الوكيل  بنفس  الرياضيني، فضال عن متسكها  مزوديها 

العالمة الرياضية.

يف رضب جديد لقانون الصفقات العمومية

 فتح طلب عروض قبل التعاقد  مع املزود يف جامعة الكرة
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إنهاء مهام املعد الذهني للمنتخب
 إثر نهاية مقابالت املنتخب الوطني التونيس يف دور املجموعات و ضامن ترشحه للثمن نهايئ تقرر إنهاء مهام املعد 
الذهني الفرنيس الجنسية دافيد مارسال و ذلك عىل خلفية تجاوزه للمهام املوكولة إليه و تدخله يف األمور الفنية خالل 

هذه الدورة إضافة إىل عدم قيامه باإلعداد الذهني املطلوب.

مرسحية »جويف« يف مهرجان أفينيون بفرنسا:

يف قلب الثورة التونسية... أسئلة التعايش والعدوانية
* شمس الدين العوين    

الفن هذا اآلرس واملحري حيث األسئلة املربكة ارباك حياة وواقع وفق 
تحوالت وتبدالت رهيبة ومذهلة منذ أزمنة أوىل.. وهنا مييض الفنان 
املفعم بالصفاء النادر ال ميلك غري فنه ينحت به ومنه هبوبه ومالذات 
خالصه.. خالص اآلخرين.. بنواحه الخافت ودهشته العالية كعصفور 

يرسم بريشه الناعم نوافذ أخرى للخالص املبني..
هي لعبة الفن اآلرسة حيث ال مكان لغري القول بعني القلب.. هكذا 
الصخور  يدعو  الشيح  برائحة  وشاعرا  الحلم  بحجم  طفال  عرفناه.. 
اىل  األزمنة  تلك  من  بالشعر  ذهب  الذي  الشاعر  مير..  يك  لتتنحى 
املرسح اآلن وهنا.. هذا هو الرس الذي نفهم منه شعرية حلم األعامل 
هاجسه  وانجازها..  خوضها  الوهايبي  حامدي  يروم  التي  املرسحية 
السائد.. حامدي يف مرسحياته هذه  االختالف عن  نحو  به  املسكون 
يحلم بلون مرسحّي آخر مخالف للسائد به شاعرية من الديكور إىل 

الشحنة والحركة والفضاء وكذلك النص..
خامرين كل ذلك وأنا أجلس بكّم هائل من النظر والتأمل واالستمتاع 
الكربى  بالقاعة  »جويف«  والشجاع  واملغامر  الكبري  العمل  قبالة 
جمهور  حيث  بالقريوان  الفرات  ابن  أسد  الثقايف  باملركب  للعروض 
منتصف  بعد  ما  اىل  ومعانقته  العرض  متابعة  عىل  إرصاره  يف  مهم 
الليل يف يوم قريواين من هذا الصيف الحار.. أمتع وأبدع فريق العرض 
واألضواء  واإلنارة  املمثلني  إىل  بالنسبة  األداء  شؤون  يف  »جويف« 
والرواية.. شجن  الحكاية  الرائع وأكرث من ذلك  والديكور  واملوسيقى 

وأحوال وأحداث ودراما وإبداع وبراعات لحركات الجسد والقول..
كان هذا يف افتتاح الدورة 23 ملهرجان ربيع الفنون الدويل بالقريوان.. 
واملرسح  الشعر  أرض  فالقريوان  ذلك  يف  غرابة  وال  املرسح  يحرض 

والفنون املجاورة واملتحاورة..
للفنون  مركز  الوطني  املركز  انتاج  من  »جويف«  مرسحية  عرض 
القدير  الفنان  ملديره  وإخراج  نص  عن  بالقريوان  والركحية  الدرامية 
ودراماتورجيا  صالح  بن  لطفي  مخرج  ومساعد  الوهايبي  حامدي 
الغريبي  حسام  من  كل  ومتثيل  الغريبي  وحسام  الوهايبي  لحامدي 
السايح وسامية بوقرة ويرسى عيّاد وهيبة  وفاتحة املهدوي ومحمد 
الجباري  طه  والتقنيون  سالمة  باتريك  خموس  وموسيقى  العيدي 

وشعيب برش وغسان جاء وحده والصادق القيزاين.
الجهة  ويف  تجريدية  وتلوينات  عربية  بأحرف  ستارتان  ديكور جميل 
يف  الرغبة  بفعل  لينقلب  والحديث  للجلوس  »البنك«  للركح  اليرسى 

الثورة  التداعيات يف سينوغرافيا تضعنا يف قلب  الرقص والغناء لتربز 
التونسية الدخان والهتاف والعواصف التي تظهر معها حاالت خوف 
وأسئلة ليهود تونسيني عن واقعهم ومآلهم تجاه متناقضات وارباكات 
بني استمرارية تعايش بهم ومعهم وتهديد ملصائرهم وهذا من تلوينات 
التعاطي املختلف الذي عاشته تونس املتسامحة يف تحوالت سياسية 
مختلفة منها ما يعيدنا اىل الهزائم العربية وبالخصوص حرب 67 التي 
تونس  غادر  من  ومنهم  الحالة  نفس  التونسيون  اليهود  فيها  عايش 
ولكن يف املرسحية يتم التعاطي مع واقع اليهود الثقايف واالجتامعي 
يف  والشجاعة  الجرأة  ولكن  التسامح  سمة  لتغلب  بتونس  والسيايس 
»جويف« تكمنان يف كشف النوايا واألفعال املريبة للبعض من اليهود 
عىل غرار »ميمون« الذي تشغله جرمية تهريب ما هو مثني من تراثنا 
وثقافتنا »نسخة نادرة من التوراة تعود اىل 500 سنة« وقد نجح يف 
هذا الدور الفنان حسام الغريبي طبعا بقية املمثلني أبدعوا يف األداء 
تناغام مع املتطلبات الجاملية والفنية للعمل.. ومن هنا نفهم ما قاله 
املرسحية  انجاز  القاع  ما  بخصوص  الوهايبي  حامدي  العرض  مخرج 
الصهيونية..تجربة  االعالمية  األوساط  يف  ترهيب  وحتى  نقد  من 
تونس وخاصة مع يهود جربة وحارات تونس العاصمة وحلق الوادي 
فـ» عزيزة«   يهودية   مغربية  املرسحية..  صميم  يف  وغريها  والفيات 
عامل  األركيولوجي  و» ميمون«   دورها  يف  ذلك  تربز   و تونسية  مسلمة 
اآلثار  دوره استعامري عدايئ ومريب ويفشل يف اقناع اليهود بالهجرة 
ومغادرة البالد التونسية. هي لعبة املرسحية يف الفصل بني املواطنة 

والتعايش والتسامح من جهة والغدر والعدوان من جهة أخرى..
املسلمني  بني  العالقة  فنيا وجامليا عىل حيز من طبيعة  بنّي  اشتغال 
الشعبية من  والثقافة  الجمعي  الوعي  انطالقا من  تونس  واليهود يف 
خالل فكرة »يهودي حشاك« مثال.. هكذا تبدأ املرسحية التي دامت 

ساعة و20 دقيقة..
كان حامدي الوهايبي املرسحي يف رحلة املسكوت عنه حيث العمل 
املقدم »جويف« مبثابة الكتاب الجامع لحيز من األسئلة والحكايات 
والتأمالت والقلق لواقع وحقبة وثقافة ومتغريات ووجدانيات وغريها 
كل ذلك مبتعة الفن املرسحي وجاملياته بعيدا عن الضجيج واالفتعال 
والتهريج.. املرسح هنا فن وحرقة وذهاب لألقايص.. مرسحية »جويف« 
بعد عروضها التونسية ومنها مهرجان قرطاج للمرسح وربيع الفنون 
لتقديم  ودولية  عربية  جولة  يف  تنطلق  ذلك  وغري  بالقريوان  الدويل 

جملة من العروض ومنها بالخصوص افينيون بفرنسا..

الصحفي  الجباري  رمزي  زميلنا  »الجنوبية«  قناة  إدارة  كلّفت 
برنامج  واعداد  الريايض  قسمها  تحرير  برئاسة  »الشعب«  بجريدة 
ريايض يقّدم يوميا عىل شاشتها عنوانه »كواليس املالعب« وهو برنامج 
عىل  أركانه  وتابعوا  شاهدوه  الذي  كل  من  وإعجابا  إستحسانًا  لقي 
امتداد أيّام »كان« مرص ويذكر أّن زميلنا رمزي هو الذي يعّده ويقّدمه 
فيام يكون البث اليومي من استديوهات الجنوبية من الحاممات فيام 
عهدت مهّمة اخراج الربنامج إىل محمد أمني بن بوبكر وينتجه وليد 

العجرودي.
حسني 

رمزي الجباري يعّد ويقّدم برنامجا رياضيا عىل قناة »الجنوبية«

مشاهدات

االرهاب 
واملهرجانات..!

كلنا يعرف أنه مع  اطاللة شهر جويلية تبدأ الهيئات املنظمة 

كانت  املرة  هذه  لكن  وعروضها  برامجها  تقديم  يف  للمهرجانات 

الفرجة  ان  ويبدو  االرهاب  علينا  اطّل  اذ مع شهر جويلية  مغايرة 

عىل  العمومي  النقل  محطات  ويف  شوارعنا  يف  املرة  هذه  ستكون 

شاكلة ما حصل ليلة الثالثاء يف محطة امليرتو النڤرة ـ التضامن حني 

فجر شاب نفسه بعد ان حارصته الدوريات االمنية من كل حدب 

وصوب.

كل املواد زادت
من  اليومية  حاجياتهم  اقتناء  تعودوا  ممن  املواطنون  فوجئ 

عند عطار الحومة ـ الن املساحات التجارية الكربى الزيادات فيها 

يومية لكنها متر يف الفاتورة ـ اما عند عطار الحومة فكل يشء واضح 

التي عرفتها مواد الجنب  الزيادات  لذلك تفطن املواطنون إىل هذه 

والشكالطة والعصري فمن يحمي التوانسة من هذه الزيادات التي 

تكوي يف الطقس الحار؟

أسعار فوق الخيال
ان  الواحد منا  بالعاصمة عىل  املركزية  السوق  مثّة »نصب« يف 

وفوق  نار  اسعارها  فألن  ملاذا  اما  ـ  امامها  مير  حني  عينيه  يغمض 

الخيال اذ من غري املعقول ان نجد كلغ حب ملوك بـ 30 دينارا أليس 

من حق النسوة ان تشتهي ام ان الشهوة ممنوعة والحلم ممنوع؟

ت..!
نحن نقرتب من  االنتخابات واملشهد السيايس مازال عىل حاله 

بلغ  االحزاب  عدد  اّن  مبا  باتيندة  عىل  للحصول  ساع  واحد  كل  اذ 
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للسياحة التي يبدو أنها بدورها من هواة السياحة وما فيها يشء!

حفرة يف اريانة
املصالح التقنية يف ادارة رشكة الصوناد فتحت حفرة عىل شاكلة 

الحفرة عىل  الغاز وبعد جهود تركت  او علی  املاء  من ينقب عىل 

الوزير تحديدا قرب جامع  عمقها يف شارع مصطفى محسن بربج 

الروضة ـ دون تعليق ماذا لو سقط فيها طفل؟!

* محمد/ع


