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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
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كلامت خالدة للزعيم فرحات حشاد  

رغم جهودهم الجبارة يف مقاومة الخطاب الديني املتطرف:

االطارات املسجدية مل تَلَْق غري الجحود وانتهاك الحقوق

املشهد السيايّس 
عىل »أكف العفاريت«

املشهد السيايّس 
عىل »أكف العفاريت«

يف انتظار قرار رئيس الجمهوريّة:

يف تجمع عاميل رفضا لصفقة القرن املهزلة

البوصلة دامئا فلسطني...

واألنظمة االستبدادية 

هي العنرص الحاسم لوأدها 

تعطل تركيز املحكمة الدستورية

حسابات سياسية
تخلق أزمـة دستورية

اليوم جلسة عمل بني املركزية ووفد من الحكومة

الخوض يف ملف القسط الثالث 
لزيادات الوظيفة العمومية وزيادات 

االطباء والجامعيني واملهندسني

الخوض يف ملف القسط الثالث 
لزيادات الوظيفة العمومية وزيادات 

االطباء والجامعيني واملهندسني
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أحمد التلييل

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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الحدث

»ال أمريكا ال قطر، شعب تونس شعب حر«، بالروح 
بالدم نفديك فلسطني«، »فلسطني حرة حرة والرجعية 
عىل برة«، »واجب تجريم التطبيع«، »فلسطني عربية 
وال  صلح  ال  مقاومة  »مقاومة  استسالمية«  حلول  ال 

مساومة«، »أوفياء أوفياء لدماء الشهداء«...
وغريها من الشعارات التي تعالت ببطحاء محمد عيل 
يوم االثنني املايض، يف تجمع عاميل حاشد رفضا لصفقة 
لالتحاد  الوطني  التنفيذي  املكتب  اليه  دعا  القرن، 
حاشدة  مسرية  جانب  اىل  للشغل،  التونيس  العام 
انطلقت بإرشاف األخ نور الدين الطبويب األمني العام 
بورقيبة  الحبيب  شارع  اتجاه  يف  الشغيلة  للمنظمة 
إىل  الهادف  الفاشل  البحرين  مؤمتر  عىل  احتجاجا 
القرن، صفقة  الفلسطيني وتصديا لصفقة  الحق  بيع 

الخيانة والعار.
كان تجمعا كبريا ومسرية حاشدة رغم القيظ والحرارة 
النقابية  الحركة  انخراط  مدى  عكس  ما  املرتفعة، 
املعركة  يف  للشغل  التونيس  العام  واالتحاد  التونسية 
واالنتصار  مصريها  تقرير  يف  الشعوب  حق  اجل  من 
القضية  رأسها  وعىل  العامل  يف  التحرر  قضايا  كل  اىل 

الفلسطينية.

البطحاء موشحة بالراية الفلسطينية
االثنني  يوم  صباح  منذ  تزينت  عيل  محمد  بطحاء 
وصور  والتونسية،  الفلسطينية  والرايات  باالعالم 
الرافضة  والالفتات  واألرسى،  والشهداء  االنتفاضة 
واملنددة لصفقة البحرين، كام تخلل التجمع العاميل 
تتغنى  التي  والعربية  التونسية  امللتزمة  املوسيقى 

بالقضية املركزية، القضية الفلسطينية.
جميع  من  ونقابيون  شغالون  التجمع  يف  وحرض 
التظاهرة  هذه  يف  شارك  كام  تقريبا،  القطاعات 
املدين  املجتمع  ومناضيل  مناضالت  من  العرشات 
وأيضا الحركة الطالبية والتلمذية، الذين رفعوا الفتات 
بالحقوق  التونيس  الشعب  متسك  تؤكد  وشعارات 
الفلسطينية وتنادي من أجل سن قانون يجرّم التطبيع 

يف تونس.
ثم  التونيس  الرسمي  بالنشيد  التظاهرة  وانطلقت 
أهازيج  وسط  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  نشيد 
نور  األخ  يأخذ  أن  قبل  والنقابيني،  العامل  وشعارات 

الدين الطبويب الكلمة.

تصديا ألعداء القضية
قبل كلمته رفع األخ نور الدين الطبويب شعار »الشعب 
يريد تجريم التطبيع« الذي ردده وراءه الشغالون يف 
التجمع، مرّحبا بالحضور الغفري وبضيوف االتحاد من 
منظمة التحرير الفلسطينية والسفارة الفلسطينية يف 
تونس واالتحاد العام لنقابات عامل فلسطني وأصدقاء 
الفلسطينية،  للقضية  املنترصين  وجميع  املنظمة 

القضية االم.
العربية  باالنظمة  الطبويب  الدين  نور  األخ  وندد 
وقضيته  الفسطيني  الشعب  تجاه  املخزية  ومبواقفها 
املستعمر،  ربقة  من  واالنعتاق  التحرر  يف  العادلة 

مؤمتر  يف  منها  شارك  من  وخاصة 
حقوق  تصفية  اىل  الهادف  البحرين 

الشعب الفلسطيني.
صمود  الطبويب  األخ  وحيا 
امام  والفلسطينيني  الفلسطينيات 
وامام  الصهيونية  العسكرية  االلة 
زعامء  حيا  كام  العربية  الخيانات 
وأحمد  الربغويث  مروان  من  القضية 
الزعامء  من  وغريهم  سْعدات 
الشعب  ضامئر  يُعتربون  الذين 

الفلسطيني...
مبادئه  منطلق  ومن  االتحاد  ان  أكد  الطبويب  األخ 
االجتامعي  واالنعتاق  التحرر  قضايا  يف  وقوانينه 
صفقة  يرفض  فإنه  الفلسطينية  القضية  رأسها  وعىل 
البحرين املشبوهة الهادفة اىل االلتفاف عىل الحقوق 
وتصفية  الفلسطيني  للشعب  املرشوعة  الوطنية 
العادلة، وأضاف ان االتحاد يعترب ان كل من  قضيته 

الشعب  بنضاالت  مذكّرا  خائًنا،  البحرين  ورشة  حرض 
الدم  امتزج  وكيف  الفلسطيني  الشعب  مع  التونيس 
»أبو جهاد« يف  اغتيال  التونيس يف  بالدم  الفلسطيني 
وابدا  دامئا  بوصلته  تبقى  والذي  الشّط  حامم  غارة 
زعامء  منذ  املتواصل  النضال  وهو  فلسطني  هي 
الحركة النقابية ورواد التأسيس الذين 
للتنديد  الدولية  املحافل  كل  استغلوا 
بالكيان الصهيوين والدفاع عن القضية 

الفلسطينية.
املناسبة  الطبويب  األخ  استغل  كام 
من  تنطلق  التي  املسرية  ان  ليذكّر 
بورقيبة  بطحاء محمد عيل إىل شارع 
اإلرهابية  بالعمليات  تندد  أيضا  هي 
اثبتت فشلها  البالد والتي  التي تطال 
األمنية  املؤسستني  يقظة  بفضل 
الشعب  وعي  وبفضل  والعسكرية 
والرجعي  املتخلف  الظالمي  للفكر  الرافض  التونيس 

الذي يستهدف التجربة الدميقراطية التونسية.
انعقاد  عن  باملناسبة  العام  األمني  األخ  واعلن  هذا 
جلسة بطلب من رئاسة الحكومة اما اليوم الخميس 
او يوم غد الجمعة بخصوص الجزء الثالث للمفاوضات 
امله  عن  معربا  العمومية،  الوظيفة  يف  االجتامعية 

والتسويف  باملامطلة  املفاوضات  هذه  تتسم  ال  أن 
والهروب اىل االمام، مثلام حدث يف التجارب السابقة، 
االجتامعي  االستقرار  و  املناخ  تنقية  اجل  من  وذلك 

ومواصلة تعديل املقدرة الرشائية.

غدر األنظمة االستبدادية
الطبويب  الدين  نور  األخ  أحال  استثنائية،  حركة  ويف 
الكلمة اىل الرفيق تيسري خالد عضو اللجنة التنفيذية 
نضاالت  حيا  الذي  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة 
من  التونيس  الشعب  ونضاالت  التونسية  الشغيلة 
أجل التحول الدميقراطي الحقيقي، مؤكدا ان الشعب 
الفلسطيني فخور جدا بالتجربة الدميقراطية التونسية 
يف  ضاربة  قدمية  عالقات  له  الذي  التونيس  للشعب 

عمق التاريخ.
االستبدادية  األنظمة  ان  خالد  تيسري  الرفيق  واكد 
الفلسطينية  القضية  رضب  يف  الحاسم  العنرص  هي 
بأن  لها  تسمح  وال  شعوبها  وتقمع  متنع  باعتبارها 
تعطي رأيا يف سياستها وهي حريصة عىل الدفاع عن 
غادرة  البحرين رضبة  ورشة  ان  اىل  مشريا  مصالحها، 
لتاريخ النضال الفلسطيني، ولنضال الشعوب العربية 

من أجل الوحدة.
* صربي الزغيدي

يف تجمع عاميل حاشد رفضا لصفقة القرن املهزلة:

البوصلة دامئا فلسطني... واألنظمة االستبدادية 
هي العنرص الحاسم لوأدها 

· األخ نور الدين 

الطبويب: مبادئ 

االتحاد هي 

التصدي لتصفية 

قضية الشعب 

الفلسطيني 

العادلة
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اليوم جلسة عمل بني املركزية ووفد من الحكومة:

الخوض يف ملف القسط الثالث 
لزيادات الوظيفة العمومية وزيادات 

االطباء والجامعيني واملهندسني

من  ووفد  النقابية  املركزية  من  وفد  بني  عمل  2019 جلسة  11 جويلية  الخميس  اليوم  تنعقد صباح  أن  املنتظر  من 
الحكومة بقرص الحكومة بالقصبة.

اللقاء  أن  لـ»الشعب«  ترصيح  أفاد يف  القانونية  الشؤون  قسم  عن  املسؤول  املساعد  العام  االمني  حفيظ  حفيظ  االخ 
سيتدارس ملف القسط الثالث املتعلق بزيادات قطاع الوظيفة العمومية، وهو املضّمن يف اتفاق 7 فيفري 2019 والذي 

حّدد بداية التفاوض يف هذا القسط ونهايته من غرة جويلية اىل 31 من الشهر نفسه.
وأضاف محدثنا أن جلسة اليوم متثّل كذلك تجسيام التفاق 7 فيفري املذكور بتمكني قطاعات حيوية لها عالقة بآداء 

املرفق العمومي من زيادات خصوصية، ومتكني هاته النخب من تحفيزات من أجل تأمني نجاح املرافق الحيوية.
وتتمثل هذه القطاعات يف اطباء الصحة العمومية واالستشفائيني الجامعيني اىل جانب الجامعيني واملهندسني.

يُشار اىل ان وفد املركزية يرتكب من االخوة حفيظ حفيظ ومنعم عمرية وصالح الدين الساملي وعبد الكريم جراد وكامل 
سعد. أما الوفد الحكومي فيرتكب من رياض املوّخر ومحمد الطرابليس ورضا شلغوم وكامل مرجان اىل جانب السيد بالل 

وتوفيق الراجحي.
* صربي الزغيدي

إرضاب أعوان الوكالة 
الفنية للنقل الربي

يدخل أعوان الوكالة الفنية للنقل الربي، يف إرضاب عن العمل، يومي األربعاء والخميس 10 و11 جويلية 

2019، وهو ما سيعطل الخدمات املسداة للمواطنني بجميع مقرات عمل الوكالة يف كامل الجمهورية.

التفقدية  الثالثاء 9 جويلية 2019، يف مقر  انعقدت يوم  ويأيت هذا اإلرضاب بعد فشل جلسة صلحية، 

العامة للشغل، بني الجامعة العامة للنقل املنضوية تحت االتحاد العام التونيس للشغل والطرف اإلداري 

والنقايب بالوكالة الفنية للنقل الربي ووزارة النقل.

وبررت الجامعة العامة للنقل، متسكها بتنفيذ هذا اإلرضاب بسبب »تعنت« اإلدارة العامة للوكالة وسلطة 

اإلرشاف يف تسوية املسائل املهنية ملوظفي الوكالة الفنية للنقل الربي.

وكان االتحاد العام التونيس للشغل أصدر أول برقية تنبيه باإلرضاب، يومي 26 و27 جوان املايض، قبل 

أن يؤجله إىل يومي 3 و4 جويلية الجاري قصد فسح املجال أمام الطرف اإلداري ملواصلة التفاوض حول 

مطالب أعوان الوكالة.

وتتهم الجامعة العامة للنقل، حسب برقية التنبيه باإلرضاب، كال من اإلدارة العامة للوكالة ووزارة النقل 

بعدم تطبيق ما جاء يف محرض االتفاق املمىض بني نقابة أعوان الوكالة الفنية للنقل الربي والطرف اإلداري 

يف 23 مارس 2018 والذي ينص عىل دمج منحة الخدمات باألجر األسايس ألعوان الوكالة الفنية.

وحسب الجامعة العامة للنقل فقد أدمجت اإلدارة نسبة 25 باملائة من منحة الخدمات باألجر األسايس 

خالل شهر جوان 2018، فيام رفضت دمج باقي املنحة املتمثلة يف نسبة 25 باملائة خالل شهر جوان 2019، 

بحجة أن رئاسة الحكومة مل تكن طرفا يف االتفاق املمىض بني الطرفني.

الوفد الفلسطيني املشارك يف 
املسرية الرافضة للتطبيع

افتتح يف مدينة  الذي  التطبيع  العريب ومقاومة  املعلم  املشاركني يف مؤمتر  النواب  النقابيني  إىل جانب 
الحاممات بتنظيم من اتحاد املعلمني الفلسطينيني واتحاد املعلمني العرب، فقد شارك يف املسرية ضّد 
عساف  وليد  والوزير  خالد  تيسري  التنفيذية  اللجنة  عضو  من  تكّون  فلسطيني  وفد  بتونس  التطبيع 
وعضو ثوري فتح محمد اللحام والسفري الفلسطيني بتونس هايل الفاهوم واالمني العام التحاد املعلمني 

الفلسطينيني سائد ارزيقات.
* صربي

الطبويب يرشف عىل لقاءات 
مثمرة مع النقابات البلجيكية

البلجيكية  للنقابات  العام  األمني  فارتونوي«  الصديق »روبرت  البلجيكية يرتأسه  النقابات  زار وفد من 
االتحاد وكانت له لقاءات باألخ نورالدين الطبويب األمني العام لالتحاد تناولت محاور العمل املستقبيل 
املشرتك بالتنسيق بني قسمْي الدراسات والتوثيق والعالقات الدولية وقد تّم خالل اللقاءات استعراض 

التجربة البلجيكية يف الحوار االجتامعي وابرز عوامل نجاحها وخصوصيتها.
العقد االجتامعي وبعث املجلس  أفرزت إمضاء  التي  الحوار االجتامعي  التونسية يف  التجربة  أن  علام 
الوطني للحوار االجتامعي قد استفادت سابقا من هذه التجربة من خالل زيارة وفد عن قسم الدراسات 
للعاصمة البلجيكية »بروكسال« لالطالع عن قرب عن تلك التجربة كام استمر التعاون يف مجال الحوار 
االجتامعي من خالل حضور وزيرة العمل البلجيكية حفل إمضاء العقد االجتامعي بقبة مجلس نواب 

الشعب يف 2013.
وقد كانت اللقاءات التي انتظمت مبناسبة الزيارة مثمرة للغاية حيث مست عديد املوضوعات عىل غرار 
الحوار االجتامعي سواء عىل املستوى القطاعي أو الجهوي كام طالت موضوعات الشباب واملرأة واملشهد 
النقايب الدويل والجهوي. وقد حرص األخ أنور بن قدور خالل هذه اللقاءات عىل توسيع دائرة النقاش 

والحضور لالستفادة أكرث ما ميكن من زيارة زيارة العمل البلجيكية.
* نرصالدين سايس  

تكريم يف لبنان لألخ لسعد اليعقويب
العامة  الجامعة  تكريم  تم 
للتعليم الثانوي يف لبنان  من 
الثانوي  التعليم  رابطة  ِقبَِل 
الدرع  تسلم  وقد  بلبنان. 
األخ  التكريم  لهذا  الفخري 
لسعد اليعقويب الكاتب العام 

للقطاع. 
والتكرميات  النجاحات  مثل هذه  تواصل  النقابيني  ولكل  القطاعات  لكل  تتمنى  الشعب  أرسة جريدة 

العربية. ويُذكر أن األخ الطيب البحري تحول مع بداية هذا األسبوع إىل لبنان. 
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أعاد مرض الرئيس الباجي قايد السبيس واملخاوف من تداعيات شغور 
منصب الرئيس الحديث عن أهمية تشكيل املحكمة الدستورية، حيث 
دعت أكرث من عرش منظامت وطنية يف بيان مشرتك إىل رضورة الترسيع 

بانتخاب أعضاء تتوفر فيهم رشوط الكفاءة واالستقاللية.
املحكمة  أعضاء  ضمن  الهاممي  العيايش  املحامي  اسم  اختيار  وفجر 
بني  الربملانية، والسيام  الكتل  نواب  بني  الدستورية جدال غري مسبوق 

كتلتي حركة النهضة وحركة مرشوع تونس، وسط تراشق باالتهامات.
يف  الدستورية  املحكمة  تشكيل  التونيس عىل رضورة  الدستور  وينّص 
أجل أقصاه سنة من موعد االنتخابات الترشيعية التي متّت يف 2014، 
غري أن الكتل الربملانية مل تتمكن من انتخاب سوى عضو واحد )امرأة( 

يف مارس 2018 من بني أربعة أعضاء.
وتضم املحكمة الدستورية 12 عضوا -ثالثة أرباعهم من املختصني يف 
األعىل  واملجلس  الجمهورية  ورئيس  الربملان  من  كّل  ويعني  القانون- 

للقضاء أربعًة منهم.
وتوكل إىل هذه الهيئة الدستورية املستقلة مهام حيوية تتعلق بسالمة 
الدستور  البالد من خالل ضامن صيانة  الدميقراطي يف  االنتقال  مسار 
القوانني  مشاريع  دستورية  ومراقبة  والحريات  الحقوق  وحامية 
املعروضة من قبل الربملان ومراقبة دستورية املعاهدات الدولية التي 

يعقدها رئيس الجمهورية.
ويشرتط للفوز بعضوية املحكمة الدستورية أن يحظى املرشح بأغلبية 
الثلثني من أصوات نواب الربملان، 145 صوتا من أصل -217 وهو ما 
مل يحصل إال يف مناسبة وحيدة حيث انتخب الربملان يف مارس 2018 

مرشحة نداء تونس روضة الورسيغني بعد حصولها عىل 150 صوتا.
 

املحكمة  تركيز  ترحيل  األفضل  من  صواب..  أحمد  القايض 
الدستورية إىل الربملان الجديد

وعن الجدل القائم حول تنصيب املحكمة الدستورية وخاصة املعّوقات 
باملحكمة  السابق  القايض  قال  اليوم،  اىل  تشكيلها  دون  حالت  التي 
االحزاب  اغلب  ان  بالشعب  خاص  ترصيح  يف  صواب  احمد  االدارية 
تخىش من تنصيب املحكمة الدستورية وان هناك عدة عوامل ادت اىل 
الهوس االصيل  عرقلة قيامها رغم مرور خمس سنوات تقريبا بسبب 
القرف  درجات  وبأكرب  املواقع  الحتالل  التاسيس  فرتة  استمرار  وهو 
هذا  ويف  معيّنني  أناسا  ترشح  التي  هي  السياسية  االحزاب  أصبحت 
لخدمة  منهم  قريبني  اناس  اختيار  ان  حيث  الحياد.  عن  كبري  ابتعاد 
مصالحهم صلب املحكمة الدستورية.اما السبب الثاين فيتمثل حسب 
حول  الجدل  استغرقها  التي  املدة  طول  أن  يف  صواب  احمد  القايض 
املحكمة الدستورية جعلت املهمة صعبة للغاية مبا معناه ان االسامء 
املعروفة التي كانت مطروحة مل يبق منها احد تقريبا باستثناء العيايش 
محمد  غرار  عىل  ابعدت  كبري  وزن  لها  التي  االسامء  وبقية  الهاممي 
صالح بن عيىس عميد القضاة وبعدها سناء بن عاشور التي سحبت 
وكذلك  انسحابها  فيها  تعلن  للعموم  مفتوحة  رسالة  ترشحها ونرشت 
باملحكمة  القضاة  اكرب  من  وهو  تنفوس  بن  زهري  اىل  بالنسبة  الشان 
يرون  والسياسيني  الربملانيني  عديد  أن  صواب  أحمد  واعترب  االدارية. 
امرا  الدستورية  املحكمة  تنصيب  يصبح  الكبرية  االسامء  غياب  أنه يف 
بغري اهمية. واكد انه شخصيا يرى أنه وبالنظر اىل العروض املوجودة 
االفضل  من  وأنه  اآلن  تنصيبها  يتم  أالّ  يفضل  املطروحة،  واالسامء 
حتى  حالت  التي  االسباب  آخر  عن  أما  الجديد.  الربملان  اىل  ترحيلها 
والذي  الدستورية  للمحكمة  املرشحة  االسامء  عىل  االتفاق  دون  االن 
املحكمة  صالحيات  اهمية  مدى  هو  واالخطر  االعمق  صواب  اعتربه 
الدستورية باعتبارها اهم من رئاسة الجمهورية وهي السلطة االعىل يف 
البالد وهي اعىل من السلطة االصلية أي الربملان والخطري ان الدستور 
السادس  الفصل  غرار  عىل  أوجه  حاملة  الفصول  بعض  فيه  التونيس 
الذي ينص عىل املقدسات والتكفري وحرية الضمري ويحتاج اىل تأويالت 
كثرية وفيها لبس كبري. حيث تحتاج عديد الفصول اىل قاٍض دستوري 
الدستورية  املحكمة  فإن  املفهوم  وبهذا  ويفرسها  ويرتجمها  ليقراها 
التي  التاسيسية  السلطة  بعد  ثانية  تأسيسية  الجديدة ستكون سلطة 
كتبت الدستور وجعلت عددا من فصوله غامضة بحكم الوضع العام 

وقتها. واالصعب اليوم هو أن تخلق توازنا بني االبواب أي بني السلطة 
يتعلق  ما  يف  وتفسريات  معاٍن  وتعطي  التنفيذية  والسلطة  القضائية 
سلطة  هناك  فإن  وبالتايل  اإلرضاب.  وتفرس حدود حق  ستة  بالفصل 
قراءة  مهمتها  ثانية  تأسيسية  وسلطة  الدستور  كتبت  أوىل  تأسيسية 

الدستور وترجمته وتفصيله وهي االصعب.
أربعة  لتعيني  قانونيا  الجمهورية  رئيس  أهلية  مبدى  يتعلق  ما  ويف 
أعضاء يف املحكمة الدستورية بالنظر اىل الوضع الصحي للباجي قايد 
السبيس وما رافقه من جدل ولغط،قال محدثنا انه مبدئيا هناك قرينة 
حني  اىل  سليم  يشء  كل  أن  باعتبار  االشياء  سالمة  يف  تتمثل  قانونية 
اثبات العكس. وشدد عىل انه بامكان أي شخص ان يقدح يف هذا االمر 
رشط ان يثبت ذلك بتقرير طبّي. واضاف انه من الرضوري منح اكرث 
يعني  ال  لوعكتني  الرئيس  تعرض  أن  موضحا  الرئيس.  لصحة  شفافية 
تأثري ذلك عىل عقله ولكن تأثره بدنيا باالضافة اىل الضغط الذي يعيشه 
بني القرص والعائلة قد يجعله يرّجح أشياء أخرى عىل حساب الدولة. 
وختم القايض أحمد صواب كالمه بالتأكيد عىل أن الحديث عىل الدولة 
واستمراريتها مينحنا الحق للحديث عن االشخاص وعن وضعهم العائيل 

والصحي.
 

سببه  الدستورية  املحكة  تعطل  القرايف..  روضة  القاضية 
تخوفات السياسيني

من جهتها اكدت الرئيسة الرشفية لجمعية القضاة روضة قرايف انه مل 
الدستورية وفق ما  التوفيق يف تركيز املحكمة  املتوقع عدم  يكن من 
اقتضاه دستور جانفي 2014. حيث كان من املنتظر أن يتّم تركيزها 
يف غضون سنة من تاريخ املصادقة عىل الدستور وهو ما جعل املسار 

الدميقراطي هّشا ومحفوفا باملخاطر وفق تعبريها.
لدى  التخوفات  نتيجة  هو  الدستورية  املحمكة  تعطل  ان  واضافت 
وأدوار  ولها سلطة كربى  قضائية مستقلة  هيئة  انها  بحكم  السياسني 
أي خالف  وقوع  عند  النه  السلطات  واعىل  اكرب  من  وهي  تحكيمية 
حول دستورية قانون يربز الدور الرقايب ملدى مطابقة القوانني للدستور. 
وتحكيميا  مؤسساتيا  دورا  تلعب  الدستورية  املحكمة  فإن  وبالتايل 
يف  او  الحكومة  ورئيس  الجمهورية  رئيس  بني صالحيات  النزاعات  يف 
معاينة وضعيات التعذر ووضعيات الشغور لحامية النظام الدميقراطي. 
وهذا الدور الذي تلعبه املحكمة الدستورية جعل السياسيني يتخوفون 
االتفاق  وبالتايل  لبعضها  الثقة  منح  يف  تنجح  ومل  بعضا  بعضهم  من 

من  يخىش  كل طرف  ان  اي  املحكمة.  اساسها  تركز عىل  تركيبة  عىل 
ان تسيس املحكمة لفائذة طرف آخر. واستنكرت تحول هذا الخوف 
والخشية اىل معرقل لتعطيل تركيز املحكمة الدستورية. واكدت انه ال 
بّد من التجاوز داعية اىل رضورة عدم الهلع يف صفوف التونسيني حيث 
ان هناك مجتمعا مدنيا ومؤسسات رسمية ومنظامت قادرة عىل ايجاد 

الحل يف فرتة االزمات.
 

فراغا  خلق  الدستورية  املحكمة  غياب  مبارك:  بن  جوهر 
دستوريا كبريا

ويف نفس السياق رصح األستاذ املختص يف القانون الدستوري جوهر 
بن مبارك إن املحكمة الدستورية، كان من املفرتض أن يتم تشكيلها يف 
أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابات 2014 أي سنة 2015 إال أن ذلك 
تأخر كثريا مام خلق فراغا دستوريا واجهته البالد يف 27 جوان الفارط 
عندما تعرض رئيس الجمهورية الباجي قايد السبيس اىل وعكة صحية 
حادة، باعتبار ان املحكمة الدستورية هي الوحيدة املخول لها معاينة 
حالة الشغور الوقتي او النهايئ ملنصب رئيس الجمهورية. وبني جوهر 
بن مبارك ان مهاّم املحكمة الدستورية تشمل 13 اختصاصا من أبرزها 
مراقبة دستورية القوانني ومراقبة دستورية املعاهدات الدوليةوإقرار 
الشغور النهايئ أو املؤقت ملنصب رئاسة الجمهورية. مؤكدا أنها أحد 
سياسية  صبغة  ذات  اختصاصاتها  وأن  القائم  السيايس  النظام  أعمدة 
باألساس. وبني بن مبارك، أنه تّم تأسيس هيئة وقتية، هي هيئة مراقبة 
املحكمة  تأسيس  عام واحد حتى  املفرتضة  مهلتها  القوانني،  دستورية 
الدستورية، تعوض املحكمة لكنها مكلفة باختصاص واحد وهو مراقبة 
االختصاصات  اختصاصا، يف حني ظلت  القوانني من بني 13  دستورية 
تعيني  تعطل  أسباب  أحد  أن  مبارك  بن  واكد جوهر  معلقة.  املتبقية 
عىل  االتفاق  إىل  تتوصل  مل  فاألغلبية  »تقني«،  الدستورية  املحكمة 
إىل  تْفِض  مل  سياسية  توترات  وجود  اىل  أدى  ما  وهو  أعضائها  اختيار 

التوافق بشأن األسامء املطروحة.
وتفيد املعطيات والترصيحات السابقة أن غياب املحكمة الدستورية 
شكل ازمة دستورية  حقيقية تزداد يوما بعد يوم خاصة مع اقرتاب 
موعد االنتخابات وانتهاء العهدة الربملانية الحالية، فهل يتواصل تعطيل 
تركيزها لرتحل إىل العهدة الربملانية املقبلة ام يتّم االتفاق عىل األسامء 

املرشحة خالل األيام القليلة املتبقية؟
* حياة الغامني  

تعطل تركيز املحكمة الدستورية:

حسابات سياسية تخلق ازمة دستورية
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* خليفة شوشان      

قبل 14 يوما من موعد تقديم الرتشحات لالنتخابات الترشيعية املحدد بني يومي 22 
و29 جويليـة 2019 أصدرت الهيئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني مساء 
االثنني 08 جويلية 2019 قرارها بقبول الطعن يف دستورية مرشوع القانون األسايس 
القانون األسايس عدد 16 لسنة 2014 املؤرخ  -عدد 63 لسنة 2018 املتعلق بتنقيح 
يف 26 ماي 2014 واملتعلق باالنتخابات واالستفتاء- شكاًل ورفضه أصاًل، وهو ما يعني 
رفض الطعن يف دستورية جملة التعديالت التي صادق عليها مجلس نواب الشعب 

يوم الثالثاء 18 جوان 2019 خالل جلسة عامة واملقدمة من قرابة 51 نائبا.

ماذا بعد رفض الطعون ؟
رفض الطعون يف التعديالت املدخلة عىل القانون االنتخايب ال يعني أن هذه الفصول 
أصبحت نافذة، فاالمر ال ينتهي بقرار الهيئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني 
بل يتم احالة القانون عىل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبيس التخاذ قراره وهو 
بها  يسمح  خيارات  ثالثة  يف  يتجه  أن  ميكن  صواب  أحمد  االستاذ  وّضح  ما  حسب 
من  ايام   4 الرسمي يف غضون  الرائد  يف  ونرشه  القانون  األول ختم  الخيار  الدستور، 
تاريخ اصدار الهيئة قرارها أي قبل يوم السبت القادم، الخيار الثاين أن يستعمل رئيس 
ايام من اصداره  القانون )يرفضه( وذلك يف غضون 5  الجمهورية حقه وينقض هذا 
أي قبل يوم االحد القادم ويعيده إىل مجلس نواب الشعب للمصادقة عىل التعديالت 
الجديدة املقرتحة منه ولكن هذه املرة مبا ال يقّل عن موافقة 132 نائبا، أما الخيار 
الثالث واملمكن أيضا فهو اعتامد الرئيس عىل ما يحدده الفصل 82 من الدستور وأن 
يقوم بعرض القانون عىل االستفتاء، وينّص رصيح النّص انّه »مُينح لرئيس الجمهورية 

مترير القانون بعد التعديالت التي أقرها الربملان لالستفتاء«.

الباجي ميسك بأوراق اللعبة
إذا مرّة أخرى يكون موقف رئيس الجمهورية هو املحدد يف ملف دستوري- قانوين 
لكنه ملتبس مبا هو سيايس ومفتوح عىل أكرث من احتامل لنجد أنفسنا بعد الجدل 
الذي تواصل ألسابيع حول امضاء رئيس الجمهورية عىل االمر املتعلق بدعوة الناخبني 
من عدمه والذي حسمه رئيس الجمهورية يوم الجمعة املنقيض 05 جويلية باصدار 
هذا االمر مخالفا لعديد التوقعات ومؤكدا حسب العديد من اآلراء أنه رجل دولة، 
نجد أنفسنا مرّة أخرى مشدودين اىل موقف وقرار رئيس الجمهورية ختام أو رفضا أو 
عرضا عىل االستفتاء كام سبق وفصلنا، قبل أن تُنرش التعديالت الحقا يف الرائد الرسمي 
االنتخابيني  املسارين  يف  باعتامدها  ملزمة  لالنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة  وتصبح 
املرتشحني  ملفات بعض  قبولها  ينجّر عن ذلك من عدم  قد  والرئايس وما  الترشيعي 
املؤكد  األمر  بعديا.  أو  قبليا  انتخابية  قامئات  الرشوط واسقاط  تتوفر فيهم  الذين ال 
أن قرار الرئيس لن يكون هيّنا وعىل أساسه سيتغري املشهد االنتخايب والسيايس بشكل 

فيها  مبا  ممكنة  تبقى  االحتامالت  كل  فإن  الجمهورية  لرئيس  تنزيهنا  ومع  جذري، 
عقد الصفقات السياسية واستعامل هذه الورقة ملزيد الضغط خاصة بعد ما راج من 
كون قرار اصدار االمر للناخبني مل يكن دون مقابل بل كان لقاء قرار الوزير املكلف 
بالعالقة مع الهيئات الدستورية فاضل محفوظ املقرب من حزب رئيس الحكومة منح 
التمثيلية القانونية لحزب نداء تونس لحافظ قايد السبيس وإبقاء الحال عىل ما هو 

عليه قبل مؤمتر املنستري.

التعديالت مشبعة بالتوظيف السيايس
عىل خالف ما يحاول البعض تأكيده أن التعديالت تتعلق بسّد  ثغرات قانونية ضمن 
من حيث  املؤرشات  فإن جل  االنتخابية  العملية  بجوهر  وال متس  االنتخايب  القانون 
سياسية  أنها  تؤكد  سياسيّة  سياقات  من  بها  حّف  وما  التعديالت  وطبيعة  التوقيت 
النتائج. ال فرق  أساسا ومتس من جوهر العملية الدميقراطية واملسار االنتخايب ومن 
يف ذلك ان تعلق االمر بادعاء تحصني تجربة االنتقال الدميقراطي كام يحاجج أنصار 
التعديالت أو تعلق بادعاء االنحراف بالتجربة الدميقراطية وبنزوع تسلطي يقوم عىل 
االقصاء وتوظيف رئيس الحكومة ومن ورائه االئتالف الحاكم موقعهم يف السلطة من 

أجل استبعاد مرشحني منافسني لهم.

قطع الطريق عىل القروي فام العمل مع حزبه؟
وحتّى يف صورة ختم الرئيس للتعديالت املدخلة عىل القانون االنتخايب وتحولها اىل أمر 
نافذ فإنها ستطرح أكرث من اشكال سواء بالنسبة إىل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات 
التي منحت سلطة تقريرية تتجاوز امكانياتها حسب ما اكده بعض أعضائها ومل تتهيأ 
بالتعديالت وخاصة  املستهدفني  أن  باعتبار  السياسية  االشكاليات  اىل جانب  لها بعد 
نبيل القروي تحول اىل رقم صعب يف املعادلة السياسية ونال ثقة اآلالف من التونسيني 
استبعاده  بأن  اقناعهم  السياسية  القوى  أو  الهيئة  عىل  السهل  من  يكون  لن  الذين 
عملية قانونية ال تشوبها شائبة سياسية، بل لعل ما يسميه أنصار القروي »باالستهداف 
املمنهج«، »لزعيمهم« ولحزبهم وما اضفوه من شعور باملظلومية السياسية قد عكس 
مزيدا من التعاطف مع القروي وحزبه وهو ما أثبتته آخر نتائج سرب اآلراء لشهر جوان 
والصادرة أمس االربعاء بجريدة املغرب حيث تصدر حزب »قلب تونس« سرب اآلراء 
يف نوايا التصويت لالنتخابات الترشيعية بنسبة 29 % متقدما عىل حركة النهضة التي 
الحكومة  النصف( وعىل حزب رئيس  )تقريبا  بنسبة 15 %  الثانية  املرتبة  جاءت يف 
»تحيا تونس« الذي جاء يف املرتبة الرابعة بنسبة 8 %، إىل جانب تقدم رئيس حزب 
»قلب تونس« نبيل القروي يف نوايا التصويت االنتخابات الرئاسية ب 23 % واحتالله 
املرتبة األوىل متقدما عىل مرشح حزب »تحيا تونس« رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
الذي احتل املرتبة الرابعة بنسبة 7 %. ليبقى السؤال االشكايل إذا نجحت التعديالت 
تجميد  قرر  الذي  واملايل  االقتصادي  القضايئ  القطب  وقرار  االنتخايب  القانون  عىل 
أموال األخوين نبيل وغازي القروي وتحجري السفر عنهام من منع القروي من الرتشح 

لالنتخابات الرئاسية فهل ستنجح يف منع قامئات حزبه »قلب تونس« من الرتشح ونيل 
ثقة الناخبني ؟

األحزاب الصغرى مترضر أيضا
رغم أن االضواء االعالمية والدعاية السياسية ركزت باالساس عىل جملة التعديالت التي 
فهم منها قطع الطريق عىل من أظهرتهم نتائج سرب اآلراء يف مقدمة السباق االنتخايب 
ورئيس حزب  تونيس«  »عيش  رئيسة  رامبورغ  الرتاس  ألفة  األعامل  سيّدة  غرار  عىل 
الواجب  الرشوط  بعدد من  املتعلقة  الفصول  القروي وباالخص  نبيل  تونس«  »قلب 
توفرھا يف املرتشح لالنتخابات، كرفض ترشحات وإلغاء نتائج من تبني قيامه أو استفادته 
من أعامل متنعھا الفصول 18 و19 و20 من قانون األحزاب عىل األحزاب السياسية، أو 
تبني استفادته أو قيامه باإلشھار السيايس خالل السنة التي سبقت االنتخابات بالنسبة 
خالية   3 عدد  ببطاقة  للترشيعية  املرتشح  إدالء  جانب  اىل  والرئاسية.  الترشيعية  إىل 
يفيد  للرئاسية عىل تقديم ما  بالنسبة إىل املرتشح  اليها  العدلية يضاف  السوابق  من 
الترصيح باملكاسب واملصالح يف اآلجال، وما يفيد الترصيح الجبايئ للسنة املنقضية قبل 
سنة االنتخابات. فإن بقية التعديالت ال تقل تأثريا عىل املشهد السيايس مثل إدخال 
العتبة بنسبة 3 باملائة يف االنتخابات الترشيعية وأال تدخل يف توزيع املقاعد القامئات 
املرتشحة التي تحصلت عىل أقل من 3 باملائة من األصوات املرصح بھا عىل مستوى 
الدائرة االنتخابية، إىل جانب التصويت عىل تنقيحات حول الحاصل االنتخايب، إذ ال 
 3 أقل من  التي حصلت عىل  للقامئات  الراجعة  البيضاء واألصوات  األوراق  تحتسب 
االنتخايب  الحاصل  احتساب  الدائرة يف  بھا عىل مستوى  املرصح  األصوات  باملائة من 
وهي التنقيحات التي ستنهي أي امل لألحزاب الصغرى للحصول عىل مقاعد يف مجلس 
نواب الشعب، ورغم أن املقصد من التعديالت املتعلقة بالعتبة دفع االحزاب الصغرى 
للدخول يف ائتالفات ومنع التشتت فإن التوقيت الذي اختري لتمريرها وما تبقى من 
تدارك  من  الصغرى  األحزاب  لهذه  يسمح  ال  لالنتخابية  الرتشحات  تقديم  عىل  مدة 

أمرها والدخول يف ائتالفات انتخابية.

يف انتظار قرار رئيس الجمهوريّة:

املشهد السيايّس عىل »أكّف العفاريت«

الرتشح لعامدة املحامني
ال توجد أصوات مضلّلة

يطنب البعض يف التحليل والتأكيد عىل أّن هذا الحزب أو ذاك التيار السيايس ساند مرتشحا لعامدة 
املحامني او لرئاسة فرع جهوي أو دعَّم مرتشحني ملجلس الهيئة الوطنية او ملجالس الفروع، وكانت 

تلك املساندة سببا يف الفوز. 
املحامني  أوساط  يف  ثابتة  حقيقة  عن   جهال-  أو  -عمدا  ويتغافل  قارص  تقديري  يف  التحليل  هذا 
وترسخت عىل مدى تاريخ املحاماة الطويل، وهي أّن املحامي -يف الغالب- يحتكم اىل عقله ومزاجه 
او  توصيات  اىل  خضوعه  من  بكثري  أكرث  باملرتشحني،  تربطه  التي  والزمالة  الصداقة  عالقة  وطبيعة 
»أوامر« بالتصويت لهذا والتشطيب عىل ذاك. وأكاد أجزم أّن »محامي التعليامت« نادرا ما يربز يف 

ساحة املحاماة. 
يف  العامة  االنتخابات  وسائر  املحاماة  انتخابات  بني  يخلطون  هم  ذكرتُه،  الذي  التحليل  وأصحاب 
املجتمع، فالنتخابات املحامني طعم خاص، يجتمع فيها شعور املحامي بحرية االختيار، مع تعامل 
الناخب  الناخب مع مرتشحني يعرفهم جيدا النهم زمالء واصدقاء. وحتى لو كان املحامي  املحامي 
منتميا لحزب سيايس، فهو يشعر انه اقدر من قيادات حزبه عىل تقدير مدى كفاءة املرتشح وجدارته 
املجتمع،  يف  الرائدة  االجتامعية  مكانته  الناخب  املحامي  يكتسب  بفضلها  التي  للمحاماة،  وافادته 
ولذلك  ال توجد أصوات »مضللة »يف صندوق االقرتاع، لناخبني مغّرر بهم، او لبائعي الذمم بـ»قفة 
رمضان« او »كبش العيد« او »محفظة  العودة املدرسية«. إّن املحامني واملحاميات يف طليعة النخب 
انصياًعا  اصواتهم  يبيعوا  أن  أو  الشخصية  قناعاتهم  ان يصوتوا ضد  املجتمع، ويستحيل  الفكرية يف 
الوامر فوقية. وكل تشبيه مبا يقع يف االنتخابات االخرى املفتوحة لعموم الشعب، هو محض افرتاء 

وتجاهل لوعي املحامني.
مربوك للعميد األستاذ ابراهيم بودربالة، الذي آمن بحظوظه وراهن عىل وعي املحامني رغم فشله 
يف املحطات االنتخابية السابقة يف سباق العامدة، الن لكل مرحلة انتخابية ظروفها، فمن يفشل اليوم 
سيفوز غدا ان ثابر يف العمل، وهذا ال ينقص من كفاءة وجدارة منافسه األستاذ بوبكر بن ثابت الذي 

نرجو له ايضا حظا وافرا مستقبال.
* األستاذ اكرم الزريبي

رمزي الجباري
عىل  املحامني  قطاع  انتخابات  عرفت 
بني  نزيها  تنافًسا  األخرية  األسابيع  امتداد 
بني  أو  العميد  خطّة  نيل  يف  سواء  الراغبني 
وعكس  ـ  الجديد  مكتبها  سيشكلون  من 
عادة  املحامني  فإّن  األخرى  القطاعات  عديد 
أنّه  متأكّدون  هم  ملن  بأصواتهم  يدلون  ما 
هنا  من  ألجله  وسيضّحي  القطاع  سيخدم 
تأيت خصوصية قطاع املحاماة التي ظلّت عىل 
وتدافع  تدفع  الثورة  بعد  ما  سنوات  امتداد 
عن القضايا الحارقة يف بالدنا منحازة طبعا إىل 

انسانية االنسان التونيس.
وجزًرا  مّدا  االنتخابات  عرفت  ولنئ 
وحسابات ضيّقة لبعضهم خاّصة بعد أن قّرر 
التقرير  اعتامد  عدم  املحامون  أي  املؤمترون 
لجنة  تشكيل  وبالتايل  املنسحبة  للهيئة  املايل 
فإّن  املايل  والترصّف  الحسابات  يف  للتدقيق 
عديد  أسقط  للبعض  املفاجيء  القرار  هذا 
القول  ميكن  وبالتايل  االنتخابية  الحسابات 
بعض  أرادت  املؤمتر  يف  التحّول  نقطة  أّن 
األطراف توظيفها يف غري مكانها الطبيعي وهو 

والتالحق  التسابق  جعل  ما 
ملنصب  خاّصة  املرشحني  بني 
نسب  يف  تقاربا  يعرف  العميد 
مرتفعة  كانت  التي  التصويت 
بن  بوبكر  الثنايئ  جعل  ماّم 
بودربالة  وابراهيم  ثابت 
حاسام  ثانيا  دورا  يخوضان 
ابراهيم  لفائدة  النتيجة  لتكون 
الذي  املحامايت  الوجه  بودربالة 

ثقة  لنيل  رشسة  منافسة  خاض  أن  له  سبق 
ويذكر  املّر}  هذه  منها  مّكنوه  الذين  زمالئه 
أّن قامئة املرتشحني النتخابات مجلس العامدة 
عمر  وهي  أسامء   7 بلغت   )2022 ـ   2019(
والصادق  بودربالة  وابراهيم  مقدمني  كيالين 
الرؤوف  وعبد  ثابت  بن  وبوبكر  الرحموين 

العيادي وشفيق األخرض ورشاد برقاش.
صعود  االنتخايب  الصندوق  أفرز  وقد 
كلمة  يف  قال  الذي  بودربالة  ابراهيم  األستاذ 
مقتضة لحظة اعالن النتائج )الساعة 4 و33د 
عىل  املحامني  كّل  ممثّل  سيكون  أنّه  صباحا( 
اختالف اديولوجياتهم وأنّه سيعمل معهم اليد 

يف اليد انتصارا ملهنة املحاماة 
النبيلة.

لبقيّة  التصويت  عن  أّما 
منها  تكّون  التي  األسامء 
كانت  فقد  الجديد  املكتب 
انتظار  يف  التايل  النحو  عىل 

توزيع املسؤوليات.
باملناسبة أرسة »الشعب« 
تتمّنى للعميد األستاذ ابراهيم 
بودربالة النجاح يف مهامه مبعيّة بقيّة املكتب.
عامد   )2 ـ  صوتا(   807( مزيو  حاتم   )1
بالشيخ العريب )753 صوتا( ـ 3( لطفي العريب 
الرتييك )579 صوتا(  ـ 4( نجالء  )705 صوتا( 
عمر   )6 ـ  صوتا(   541( الهرمايس  عامد   )5 ـ 
السعداوي )520 صوتا( ـ 7( حسان التوكابري 
 485( العكرمي  سعيدة   )8 ـ  صوتا(   511(
ـ  صوتا(   471( العبيدي  أحمد   )9 ـ  صوتا( 
10( محمد محجوب )464 صوتا( ـ 11( زين 
حاتم   )12 ـ  صوتا(   458( الوساليت  العابدين 
معتوق )452 صوتا( ـ 13( بشري الشايب )438 
صوتا( ـ 14( محمد عيل الكويك )436 صوتا(.

يف انتخابات عامدة ومكتب املحامني:

انتصار للمهنية عىل املواالة والشخصنة
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التوتر مستمر يف بلدية جبنيانة:

ملفات عالقة، وارضاب بـ3 أيام
بعد تنفيذ سلسلة من الوقفات االحتجاجية من قبل عامل بلدية جبنيانة للمطالبة بفّض مشاكل مهنية واجتامعية 
عالقة واحتجاجا عىل تجاوز القانون واستهداف العمل النقايب، وبالتنسيق مع الفرع الجامعي للبلديني والنقابة 
بالبلدية  العمل  عن  ارضاب  تنفيذ  بصفاقس  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  قرر  للبلدية،  األساسية 

املذكورة ملدة 3 أيام بداية من يوم 1 جويلية الجاري.
واكد املكتب التنفيذي الجهوي يف املراسلة الخاصة بربقية التنبيه باالرضاب أنه رغم املساعي التي قام بها من 

اجل تنقية املناخ االجتامعي، اال ان إدارة البلدية ارصت عىل املامطلة وتعمدت عدم تلبية املطالب املطروحة.
وطالب املكتب التنفيذي الجهات املسؤولة للتدخل اليجاد الحلول الالزمة ملختلف امللفات العالقة عرب الحوار 

الجاد واملسؤول واال فسوف يجد نفسه مضطرا إلقرار االرضاب.
جدير بالذكر، ان عامل بلدية جبنيانة يطالبون منذ مدة باحرتام الحق النقايب يف كامل اوجهه ومستوياته التي 
اإلداري  الطرفني  بني  املربمة  الجسات  محارض  وتطبيق  الجامعية  املفاوضة  مصداقية  وباحرتام  القانون،  أقرّها 

والنقايب واحرتام التنظيم الهيكيل .

العمل وتسوية وضعية عامل الحظائر واملتعاقدين وانتداب عملة لسّد  كام يشدد العامل عىل تحسني وسائل 
الشغور الحاصل.

* صربي الزغيدي

* رمزي الجباري

عرفت أشغال الهيئة اإلدارية القطاعية ملوظفي وزاريت الداخلية والشؤون املحلية والعمد برئاسة األمني العام املساعد املسؤول عن قسم الوظيفة العمومية األخ منعم عمرية يوم الثالثاء 9 جويلية 2019. هدوء، وشعورا باملسؤولية 
امللقاة عىل كاهل املنتمني لقطاع خصويص يحتاج إىل مفاوضات خصوصية.

وقال األخ منعم عمرية خالل الهيئة االدارية »أعوان األمن بكافة أصنافهم معرّضون للخطر اليومي والتهديد واالغتيال، ونحن نقّدر مجهوداتهم واستبسالهم يف الدفاع عن هذا الوطن العزيز«. فيام أكّد األخ مليك بن موىس الكاتب 
العام لجامعة موظفي وأعوان وزاريت الداخلية والشؤون املحلية والُعمد أّن اتفاق 22 و29 مارس 2019 ايجايب بشكل عام وهو يحتاج مّنا إىل بعض الدقة يف تفعيل تفاصيله ـ كام تحّدث عن االيجابيات وذكر أن االمتحانات التي 

خضع لها أكرث من 300 موظف يف قفصة تحّولت لجنة إليهم وهو عمل يستحق التنويه ألنهم جّنبوهم مصاريف تفوق 30 ألف دينار، وكذلك األمر كان يف القرصين وأضاف األخ مليك بن موىس أّن الجامعة ممنونة للجهود التي 
بذلها األخ أحمد املغراوي وها نحن ساعون ملزيد ترتيبها ـ من جانب آخر أكّد األخ منعم عمرية أّن بعض الوافدين الجدد عىل هياكل االتحاد مل يحسنوا الترصّف والتعامل مع بعض امللفات عىل أهميتها فيام كان قطاع الوظيفة 

العمومية عىل امتداد سنوات طويلة نقيّا نظيفا.
يف هذا العدد سنكتفي بنرش االتفاق أّما بقيّة التفاصيل فسنقدمها يف العدد القادم.

الهيئة اإلدارية القطاعية ملوظفي وزاريت الداخلية والشؤون املحلية:

اتفاق إيجايب واألمل يف البقّية

محرض اتفاق 
الداخلية  وزارة  مبقر   2019 مارس  و29  مارس   22 بتاريخ  انعقدت 
جلسات عمل ارشف عىل افتتاحها السيد وزير الداخلية وجمعت بني وفد 
إداري ترأسه السيد الكاتب العام للوزارة ووفد نقايب ترأسه السيد األمني 
العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل املسؤول عنالوظيفة العمومية 
وبحضور أعضاء املكتب التنفيذي للجامعة العامة ملوظفي وأعوان وزاريت 
النقاط  بخصوص  للتفاوض  وذلك  والعمد  املحلية  والشؤون  الداخلية 
املنعقد  للجامعة  العادي  املؤمتر  عن  الصادرة  املهنية  بالالئحة  الواردة 

بتاريخ 19 نوفمرب 2018.
وبعد املداوالت، تم االتفاق عىل ما ييل:

- عرض مرشوع امر حكومي يتعلق بسحب بعض املنح املسندة حاليا 
املبارشين  املدنيني  والعملة  املوظفني  عىل  الداخيل  األمن  قوات  ألسالك 

بوزارة الداخلية عىل راي املصالح املعنية برئاسة الحكومة ووزارة املالية.
الخاص  النظام األسايس  - عرض مرشوع أمر حكومي يتعلق بتنقيح 
بالسلك اإلداري لوزارة الداخلية عىل مصالح رئاسة الحكومة ووزارة املالية 

وذلك نحو متتيع األعوان املنتسبني إليه من ترقية استثنائية.
فصول  بعض  مبراجعة  تكلف  الطرفني  بني  مشرتكة  لجنة  تكوين   -

النظام األسايس الخاص بالسلك اإلداري عىل 
أن تنطلق أشغالها خالل األسبوع القادم.

إعداد  يف  النقايب  الطرف  ترشيك   -
النظام األسايس الخاص بسلك العمد.

- تقنني البطاقة املهنية للعمد وترشيك 
الطرف النقايب يف صياغة امنوذج البطاقة.

املعزولني  العمد  وضعيات  دراسة   -
حالة بحالة.

إعداد  يف  النقايب  الطرف  ترشيك   -
املبارشين  األعوان  لفائدة  مهنية  بطاقة 
وزارة  حساب  عىل  واملؤجرين  بالجهات 

الداخلية.
املهنية  املدونة  تنقيح  مرشوع  إعداد  يف  النقايب  الطرف  ترشيك   -

الخاصة بعملة وزارة الداخلية.
الالمركزية  ودعم  التكوين  مركز  مع  اتفاقية  إبرام  الو،زارة  تويل   -
التابع لوزارة الشؤون املحلية والبيئة قصد برمجة دورات تكوينية إقليمية 

وجهوية لفائدة األعوان التابعيم لوزارة الداخلية بالجهات.
قصد  املالية  وزارة  اىل  طلب  توجيه   -
كلفة  لتغطية  إضافية  اعتامدات  تخصيص 
الطرف  يقدم  ان  بعد  اإلجتامعية  التدخالت 
التقديرية  املالية  الكلفة  حول  دراسة  النقايب 

للخدمات االجتامعية املطلوبة.
التأسيسية والفريق اإلداري  الهيئة  - تركيز 
واملؤسسات  الداخلية  وزارة  اعوان  لتعاونية 
الخاضعة  االدارية  الصبغة  ذات  العمومية 
الداخيل  األمن  قوات  اسالك  غري  من  إلرشافها 
أفريل  شهر  خالل  أشغالها  يف  تنطلق  ان  عىل 

.2019
إبرام  قصد  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ   -

يف  التسهيالت  بعض  لتقديم  العقاريني  العموميني  الباعثني  مع  اتفاقيات 
اقتناء مساكن لفائدة اعوان الوزارة من اإلداريني مع تخصيص نسبة قارة 

من املسكن التي يوفرها ديوان السكن.
وزارة  من  الالزمة  اإلعتامدات  وطلب  القانونية  النصوص  إعداد   -
املالية بهدف متكني اإلطار املشرتك من الحصول عىل األدوية بعد تفعيل 
الصحية  بالهياكل  العالج  مجانية  من  عائالتهم  افراد  ومتكني  التعاونية 

التابعة لوزارة الداخلية.
- أبدت وزارة الداخلية موافقتها عىل تسوية وضعية األعوان املؤجرين 
عىل حساب االعتامدات املفوضة وسيتم الرشوع عاجال يف استكامل بقية 

اإلجراءات.
لوزارة  التابعني   16 اآللية  أعوان  تسوية وضعية  االتفاق حول  تم   -

الداخلية )الدفعة 1 و2 و3 (.
- يف خصوص أعوان مركز اإلعالمية لوزارة الداخلية، تم االتفاق عىل:

برذاسة  املعنية  املصالح  أنظار  عىل  األجور  سحب  ملف  إحالة   -
الحكومة بعد عرضه عىل مجلس مؤسسة املركز.

- املصادقة عىل إسناد الخطط الوظيفية التي تقرتحها اإلدارة العامة 
الرشوط  أساس  عىل  وذلك  املؤسسة  مجلس  عىل  عرضها  بعد  للمركز 
 2006 أفريل   24 يف  املؤرخ   2006 لسنة   1245 عدد  باألمر  املضبوطة 

املتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة املركزية.
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تأجيل اإلرضاب بديوان اإلرسال اإلذاعي والتلفزي:

هل هناك بوادر إيجابية لحّل ملف القانون األسايس؟
بالتنسيق مع األخ صالح الدين الساملي األمني العام املساعد املسؤول عن قسم املنشآت العمومية والجامعة العامة لتكنولوجيات املعلومات 
والخدمات، أّجلت النقابة االساسية للديوان الوطني لالرسال التلفزي واالذاعي االرضاب املزمع تنفيذه يومي 10 و 11 جويلية الجاري  اىل 

يومي 22 و23 من الشهر نفسه، وذلك اثر جلسة صلحية انعقدت أول أمس الثالثاء مبقر االدارة العامة لتفقدية الشغل واملصالحة.
النظام االسايس الخاص  املالية وذلك للترسيع يف اجراءات املصادقة عىل  القرار من أجل فسح املجال امام جميع االطراف بوزارة  وجاء 

بأعوان الديوان.
وتم خالل الجلسة التذكري بكل مضامني محارض الجلسات السابقة بني أطراف التفاوض، كام تم تسجيل بوادر إيجابية يف معالجة ملف 

الديوان.
وأكد االخ التيجاين املقدميني الكاتب العام للنقابة االساسية للديوان أنه يف حال تعنت السلطات يف هذا االتفاق فسيضطر الطرف النقايب 

لتنفيذ ارضاب 22 و 23 جويلية مع قطع البث عىل جميع القنوات التلفزية واالذاعات.
النقايب قد تحىل باملرونة والرصانة وأّجل االرضاب يف أربع مناسبات سابقة من أجل الترسيع باجراءات املصادقة عىل  يُذكر ان الطرف 

القانون االسايس.
فهل فعال هناك بوادر إيجابية لحّل ملف القانون األسايس، ام هي مناورة أخرى من قبل سلط االرشاف؟

* صربي الزغيدي

يف  اجتامعا  تونس  والية  من  باملحمدية  الرتبية  نقابات  عقدت 
الكاتب  الطاهري  االتحاد املحيل بفوشانة تحت ارشاف األخ حسن 
العام لالتحاد املحيل يوم السبت 6 جويلية الجاري وذلك للتصدي 
وخرق  الرتبوية  املؤسسة  حيادية  لكرس  البلدي  املجلس  ملحاوالت 

للقانون املتعلًق بالجامعات املحلية.
عىل  الرسمية  صفحته  يف  بالغا  اصدر  قد  البلدي  املجلس  وكان 
الفايسبوك تحت عنوان« مخرجات الجلسة املمتازة برئاسة وايل بن 

عروس وبحضور املندوبني الجهويني« بتاريخ غرة جويلية 2019.
الجامعات  ملجلة  سافرا  خرقا  ذلك  يف  ان  الرتبية  نقابات  واعتربت 
املحلية وقانون مجالس البلدية وللرتاتيب الجاري بها العمل، وتجاوزا 
يف  تدخله  وطبيعة  البلدي  للمجلس  املوكولة  للصالحيات  مفضوحا 
املؤسسات الرتبوية والتي حددها القانون بالصيانة فقط، فضال عىل 
التغييب املتعّمد للطرف االجتامعي ومحاوالته املتكّررة القصائه يف 

كل ما يهم الشأن الرتبوي بالجهة.
االتفاقات  كل  عىل  بالدوس  للتعليم  الجهوية  املندوبية  وأقدمت  هذا 
املمضاة مع الطرف النقايب وتجاهل القوانني التي تنّص عىل وجوب تحييد 
مهامه  وفق  بالتدخل  البلدي  املجلس  اكتفاء  وعىل  الرتبوية  املؤسسات 

وطبق القانون.
عنها  املعلن  الجلسة  لطبيعة  الرتبية  نقابات  استنكرت  السياق،  هذا  يف 
وطريقة تسويق مخرجاتها لصالح املجلس البلدي مبا يوحي بشكل فاضح 
انتخابية، معلنة  أبواب سنة  والجميع عىل  االستثامر خاصة  أنواع  بكافة 
الرتبوية دون ترخيص مسبّق  للمؤسسة  املطلق دخول أي طرف  رفضها 

من املندوبية الجهوية ودون تنسيق مسبّق مع الجانب النقايب، ومتمّسكة 
والسيايس  الحزيب  التوظيف  عن  بها  والنأي  الرتبوية  املؤسسات  بحيادية 

واالنتخابوي املقيت.

دعاية مفضوحة
وقد قام املجلس البلدي بدعاية واستثامر مفضوحني يف عالقة باالمتحانات 
عن  تعرّب  وجوائز  واهية  وعود  من  الدراسية  السنة  واختتام  الوطنية 

االحتقار )منجد وقصتني( مقابل تنصله من واجباته األساسية.
واعتربت نقابات الرتبية يف بيان مشرتك لها أن ما صدر عن املجلس البلدي 

املحيل  املجلس  انتاج  العادة  بائسة  محاولة  هو 
للرتبية الالقانوين والذي أُحبط سابقا.

مطالب ال تنازل عنها
مع  مستعجلة  جلسة  بعقد  النقابات  وطالبت 
السلطة املحلية املتمثلة يف رئيس بلدية املحمدية 
وبايقاف كل تدخل أو نشاط للمجلس البلدي يف 
عالقة بالحياة املدرسية باملحمدية والنأي بها عن 

األهداف السياسية واالنتخابية وحساباتها.
النقابات شددت أيضا عىل وجوب التزام املجلس 
املحلية  للجامعات  املنظم  بالقانون  البلدي 
واملجالس البلدية، ُمعلنة التمسك بالدور النقايب 
واالجتامعي الفاعل يف كل ما يهم الشأن الرتبوي 
بكل  ملمة  ورشعية  منتخبة  هياكل  باعتبارها 

تفاصيل اسالك الرتبية ومشاكلها.
وحّمت النقابات املسؤولية عام يحدث من خروقات فانونية للمندوبية 

الجهوية ووايل الجهة، مؤكدة التصدي لكل محاوالت التوظيف.
يُذكر ان البيان املشرتك أصدره كل من النقابة األساسية للتعليم الثانوي 
لعملة  األساسية  والنقابة  فوشانة/محمدية  املحيل  واالتحاد  باملحمدية 
العاميني  والقيمني  للقيمني  األساسية  والنقابة  فوشانة/املحمدية  الرتبية 

والنقابة األساسية للتعليم األسايس والفرع الجامعي لعملة الرتبية.
* صربي الزغيدي

املجلس البلدي باملحمدية يخرق القانون ويسعى اىل كرس حيادية 
املؤسسات الرتبوية، والنقابيون باملرصاد 

هددت النقابة األساسية للصحة بقريانة بالدخول يف ارضاب 
اتخاذ  عدم  حال  يف  الجاري  جويلية   15 يوم  العمل  عن 
العنف  نزيف  الالزمة اليقاف  اإلجراءات  املعنية  السلطات 

املسلط عىل أعوان وعملة املستشفى.
هذا القرار جاء إثر اجتامع يوم 4 جويلية 2019 بني النقابة 
األساسية والفرع الجامعي للصحة بالقرصين تحت ارشاف 

األخ الصنيك االسودي الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل 
بالقرصين.

وقفة  نفذوا  قد  كانوا  فريانة  مستشفى  أعوان  أن  وعلمنا 
الصحي  الفريق  تعرّض  عىل  احتجاجا  بساعتني  احتجاجية 
العامل بالقسم االستعجايل باملستشفى اىل االعتداء اللفظي 

والتهديد بسالح أبيض من طرف مواطنني.

برتكيز  والجهوية  املحلية  السلط  األساسية  النقابة  وطالبت 
وحدة أمنية ليلية لحامية االعوان، وشددوا عىل وجوب تتبع 
محّملني  والجهوية،  املحلية  اإلدارة  قبل  من  قضائيا  الجناة 
السلطات املسؤولية الكاملة يف تنامي الظاهرة والرتاخي يف 

عدم التصدي لها.
* صربي الزغيدي

أمام عدم تحّمل السلطات يف فريانة ملسؤولياتها:

إقرار ارضاب يوم 15 جويلية باملستشفى !
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قررت الهيئة اإلدارية القطاعية لألطباء والصيادلة وأطباء األسنان للصحة 
عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  عمرية  منعم  األخ  برئاسة  العمومية 
الوظيفة العمومية الدخول يف إرضاب كامل يوم 15 أوت القادم من أجل 
حلحلة املطالب القطاعية العالقة وقد استهل األخ منعم عمرية الجلسة 
املفاوضات  مسار  بها  مر  التي  املجطات  أبرز  بتقديم  للهيئة  االفتتاحية 
مناقشة  إىل  اإلدارية  بالهيئة  واإلخوة  األخوات  داعيا  األرشاف  مع سلطة 
الخطوات الرضورية لتفعيل االتفاقات املمضاة وقد أكد األخ منعم عمرة 
يف افتتاحه أشغال الهيئة اإلدارية معقولية مطالب األطباء منددا بسياسة 
عىل  عمرية  األخ  وشدد  املفاوضات.  مسار  ميز  الذي  وبالبطء  املامطلة 
وجوب مبادرة سلطة اإلرشاف بتسهيل مسار املفاوضات وعدم السري يف 
مبينا  العمومية  الصحية  املنظومة  العمومي وتهميش  املرفق  نهج رضب 
يف هذا السياق الهجمة املمنهجة واملقصودة عىل القطاع العمومي وعىل 
للحفاظ عىل  التجند  العمومي بشكل خاص. مشريا إىل رضورة  املوظف 
القطاع  الن  به  واالرتقاء  إصالحه  عىل  والحرص  العام  القطاع  مؤسسات 
العمومية  الصحة  يف  الدولة  لدور  والضامن  املالذ  دوما  يبقى  العمومي 

والتعليم.
بعض  سجلت  فإنها  بطئها  رغم  املفاوضات  أن  عمرية  امنعم  األخ  وبني 
التقدم لتبقى أربعة نقاط عالقة مل ترسل بشأنها األوامر الرتتيبية ومطروح 
عىل الهيئة اإلدارية تقييم ما تحقق وان تسطر قادم الخطوات النضالية 
مذكرا يف هذا الصدد بالدعم الال مرشوط للمركزية النقابية ويف مقدمتها 
األخ األمني العام مضيفا أن االتحاد داعم لقطاع األطباء والصيادلة وأطباء 
حقوقهم  ينالوا  إن  إىل  لهم  دعمه  وسيواصل  العمومية  للصحة  األسنان 

ويحققوا مطالبهم املادية واملهنية.       

ومن جهته فقد أكد األخ محمد الهادي السوييس الكاتب العام للنقابة 
العامة لألطباء والصيادلة وأطباء األسنان للصحة العمومية رضورة تقديم 
بعض التوضيحات للهيئة اإلدارية القطاعية بشان مسار املفاوضات الذي 
شهد انفراجا وتقدما مع الوزير الدكتور عبد الرؤوف الرشيف إال انه بعد 

التكوين  وبرنامح  العائلة  املتعلقة مبلف طب  النقاط  بعض  بقيت  ذلك 
والقانون األسايس ألطباء االختصاص عالقة وينتظر أن تبلور الهيئة اإلدارية 

بشأنها موقفها وبرنامجها النضايل. 
* نرصالدين سايس 

يف هيئة إدارية لألطباء والصيادلة وأطباء األسنان للصحة العمومية

15 أوت إرضاب من أجل املطالب العالقة 

مرة أخرى االتحاد الجهوي بصفاقس يتحىل بالرصانة واملسؤولية:

تأجيل االرضاب يف رشكة الخطاف
املكتب  يتحىل  أخرى  مرة 
الجهوي  لالتحاد  التنفيذي 
بالرصانة  بصفاقس  للشغل 
مبلف  عالقة  يف  واملسؤولية 
وامللفات  الخطاف،  رشكة 
املزمنة  واالجتامعية  املهنية 

التي تعاين منها املؤسسة.
االرضاب  تأجيل  فقرر 
امتداد  عىل  تنفيذه  املزمع 
يوم  من  بداية  أيام   6
اىل  الجاري  جويلية   8
29و30و31جويلية  أيام 
 2019 اوت  و1و2و3 
املقبل، وذلك خالل الجلسة 
التأمت  التي  الصلحية 
بني  الفارط   الجمعة  يوم 
والنقايب  االداري  الطرفني 

مبقر والية صفاقس.
ويأيت  قرار تأجيل االرضاب يف انتظار تجاوب إدارة الرشكة للحوار الجاد واملسؤول إلنقاذ هذه املؤسسة والعمل من اجل مناخ اجتامعي يحرتم القوانني 

والتشاريع .
وكنا ذكرنا يف مقاالتنا السابقة أن الطرف النقايب وعامل املؤسسة يطالبون بخالص أجور شهري ماي وجوان 2019، ويحتجون عىل حرمان العملة من 
الضامن االجتامعي مع عدم خالص املنح القانونية منذ سنة 2016 و2017و 2018  واملفعول الرجعي لزيادة االجور لسنة 2018، فضال عن املطالبة 

بالتأمني الجامعي للتداوي من األمراض، واحتجاجا عىل  الطرد التعسفي والجامعي للعامل.
واكد املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس أن مجلس إدارة رشكة الخطاف تعّمد عدم تزويد املؤسسة من املواد األولية، رغم الطلبات 
املتزايدة للحرفاء والثقة التي وضعوها فيها نظرا للمجهودات الجبارة للعامل وتفانيهم وكفاءتهم يف العمل، ما جعل الرشكة رائدة يف ميدان الطباعة 

السيام أنها منفردة باآلالت الحديثة واملتطورة بامليدان.
فهل تتلّقف املديرة العامة الرسالة، وتقتنع برضورة الحوار الجاد واملسؤول وتساهم يف تنقية املناخ االجتامعي انقاذا للمؤسسة؟

* صربي الزغيدي

رصف الزيادة يف 
أجور املتقاعدين  

بالتفاوض  املكلفة  اللجنة  علمت 
عن مكاسب متقاعدات ومتقاعدي 
يف  الزيادة  ان  تونس  اتصاالت 
االجور بعنوان سنتي 2018 و 2019 
جويلية  شهر  اجرة  سترصف ضمن 
املستحقات  رصف  وكذلك   2019
الصندوق  املتخلدة Rappel بذمة 

CNRPS يف شهر اوت 2019.
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بوعيل املباريك يستقبل  األمني 
العام للنقابات البلجيكية

الصديق  املباريك  بوعيل  واإلدارة  املالية  قسم  عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  استقبل 

Robert vertenueil األمني العام للنقابات البلجيكية الذي يزور تونس لتوقيع جملة من 

االتفاقيات مع قيادة االتحاد العام التونيس للشغل.

بالتنسيق مع النقابة األساسية لبلدية رادس ألغى االتحاد الجهوي للشغل 
بنب عروس االرضاب املزمع تنفيذه بالبلدية يومي 10 و 11 جويلية الجاري.

الجاري مبقر  الشهر  من   9 يوم  انعقدت  ذلك خالل جلسة صلحية  كان 
والية املكان بني وفد نقايب من النقابية األساسية واالتحاد الجهوي للشغل 
برئاسة  اإلداري  الجانب  للبلديني ووفد من  العامة  والجامعة  بنب عروس 

املعتمد األول وحضور ممثل عن تفقدية الشغل.
مختلف  يف  األساسية  النقابة  أعضاء  بترشيك  البلدية  رئيس  التزم  وقد 
اختيار  ويف  لالعوان  املهنية  بالحياة  املتعلقة  فيها  مبا  املقررة  الجلسات 

تجهيزات البلدية طبقا ملا تم االتفاق بشأنه يف جلسة 13 مارس 2017.
كام تم االتفاق عىل إنهاء العمل مع رشكات املناولة خالل شهري فيفري 
القانونية  االجال  يف  املعنية  الرشكات  مراسلة  جانب  اىل   2021 ومارس 
املذكورة بكراس الرشوط املتعلقة بالصفقة الخاصة بجمع ونقل الفضالت 
املنزلية باملنطقة 1 و 2 مبدينة رادس، عالوة عىل توفري التجهيزات واملوارد 
البرشية الالزمة للقيام باالعامل الالزمة يف مجال التنظيف االيل واليدوي، 

وهو ما تعهد به رئيس البلدية.
وبالنسبة لوضعية املتعاقدين، فتبقى هذه املسألة مطروحة عىل املجلس 
البلدي، ومبدئيا سيقع ترسيم العامل املتعاقدين يف شهر أكتوبر 2019ن 
الهيكيل وعرضه عىل  التنظيم  االتفاق عىل علة مناقشة مرشوع  تم  كام 

املصادقة خالل شهر نوفمرب يف الدورة العادية للمجلس البلدي.
من ناحية أخرى، تعهدت إدارة البلدية بتحسني ظروف العمل واملستودع 

واإلرساع بتهيئة قسم الحالة املدنية يف القريب العاجل.
اىل ذلك، أفادت إدارة البلدية بأنه سيتم اجراء االمتحان املهني للرتقية يف 

صنف العملة بعنوان سنة 2019 خالل شهر سبتمرب املقبل، اما بالنسبة 
العراقيل  كل  تذليل  عىل  البلدية  إدارة  تعهدت  فقد  السكنية،  للمقاسم 

والحرص عىل القيام باإلجراءات الالزمة يف الغرض.

أطراف التفاوض اتفقت عىل عقد جلسات دورية يف كل اخر أسبوع من 
كل شهر بني الجانبني اإلداري والنقايب  لتقييم الوضع العام داخل البلدية.
* صربي الزغيدي

الوزير   تراسها  الحكومة  رئاسة  انعقدت جلسة عمل  مبقر 
الراجحي  توفيق  السيد  االقتصادية  باالصالحات  املكلف 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  ووفد  له  املرافق  والفريق 
ممثال يف صالح الدين الساملي االمني العام املساعد املكلف 
االتحاد  عن  السيد  وسامي  العمومية  والدواوين  باملنشآت 
كام  بالرشكة  واالطارات  االعوان  ونقابتي  ببنزرت  الجهوي 
حرض عن وزارة الصناعة السيدة سنية الجاليص وعن ادارة 
وتم  القبطني.  سامي  والسيد  العام  املدير  الرئيس  الفوالذ 
العامة  االدارة  من  املقدم  املرشوع  مناقشة  الجلسة  خالل 
النقاذ املؤسسة والذي احتوى عىل فرضيتني االوىل فتح راس 
الرشوط  كراس  حسب  اسرتاتيجي  رشيك  طريق  عن  املال 
التونيس للشغل بنسبة  العام  املتفق فيه سابقا مع االتحاد 
يف  واالستثامر  الحفاظ  مع  للمستثمر   %  49 عن  التزيد 

cré- مزود  قرض  عن  البحث  الثانية  والفرضية  االنتاج.  وحدات  )مميع 
dit fournisseur(يقوم برتكيز املعدات والوحدات الجديدة ويتم خالصه 

حرص  الجلسة  يف  ملسنا  وقد  الدولة.  بضامن  وذلك  االنتاج  انطالق  بعد 
عرضه  اجل  من  امامه  املعروض  املرشوع  بلورة  يف  االرساع  عىل  الوزير  
من  تكميلية  مبعطيات  مطالبته  من خالل  الوزراء  مجلس  مصادقة  عىل 

وزارة الصناعة ليكون امللف مكتمل. هذا وشدد 
الطرف االجتامعي عىل رضورة االرساع يف تنفيذ 
ما تّم االتفاق فيه سابقا خصوصا القيام بالتطهري 
موازناتها  لتحسني  للرشكة  واملايل  االجتامعي 
الوزاري  املجلس  عقد  يف  التعجيل  مع  املالية 
هامش  عىل  التطرق  تم  كام  لذلك.  املخصص 
االجتامع ملوضوع املعاليم الديوانية املوظفة عىل 
تصدير مادة الخردة حيث متسكنا باعفائنا منها 
اوتحويلها لخالص الجزء املتبقي من قرض البنك 
االسالمي للتنمية وفعال تم االتصال بوزارة املالية 
ووقع برمجة جلسة عمل االسبوع املقبل لفض 
هذا االشكال وقد حرر محرض جلسة يف الغرض 
نقابتي  إثره  قبلت  العام  املدير  الرئيس  مع 

االعوان واالطارات استاناف شحن الباخرة الراسية مبيناء الرشكة.
* محمد

انفراج يف بلدية رادس 

االتفاق املبديئ عىل انهاء املناولة وترسيم املتعاقدين يف أكتوبر املقبل

بنزرت

مرشوع  إلنقاذ مؤسسة الفوالذ
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الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بصفاقس ينّدد:

توظيفات حركة النهضة مرفوضة 
ومتّس من عمومية واستقاللية 

املؤسسات الرتبوية
ركوب  استنكاره  عن  بصفاقس  الثانوي  للتعليم  الجامعي  الفرع  عرّب 
حركة النهضة عىل إنجاز علمي تربوي ساهم فيه األساتذة املبارشون 
التونسية لعلوم الرياضيات  واملؤطرون الراجعون بالنظر إىل الجمعية 

إضافة إىل التالميذ وأوليائهم وعموم األرسة الرتبوية.
رئيس  نائب  مورو  الفتاح  عبد  أن  تؤكد  التي  األنباء  إثر  ذلك  جاء 
 2 بصفاقس  النموذجي  املعهد  تالميذ  بجميع  اتصل  النهضة  حركة 
الفائزين بكأس رايل تولوز الدويل للرياضيات ودعاهم إىل حضور حفل 
»التكريم« الذي قررت حركة النهضة تنظيمه لفائدتهم يوم اإلثنني 15 

جويلية 2019.
يف السياق ذاته، أكد الفرع الجامعي أن املكتب املحيل لحركة النهضة 

بساقية الزيت اتصل باألساتذة املؤطرين لهؤالء التالميذ ودعاهم لحضور ذات حفل »التكريم«.
الفرع الجامعي دعا يف بالغ له، جميع منظوريه إىل مقاطعة هذا »التكريم« رفضا لكل توظيف حزيب وضيع 

وحفاظا عىل عمومية املؤسسة الرتبوية واستقالليّتها عن كل األحزاب السياسية.
* صربي الزغيدي

التعليم األسايس بنب عروس:

إخالالٌت إدارية وتعطيٌل 
للعمل وتأخريٌ يف رصف 

مستحقات املربني
التأمت جلسة عمل مبقر والية بن عروس جمعت الفرع الجامعي للتعليم األسايس بنب عروس واالتحاد 
الواردة  العالقة  للتفاوض حول املسائل  الجهوية للرتبية وذلك  الجهوي للشغل بنب عروس  مع املندوبة 

مبحارض الجلسات من ترقيات وساعات إضافية و بناءات وتجهيزات...
وعلمنا أن الطرف النقايب كان خالل هذا اللقاء سّجل االخالالت اإلدارية وطالب اإلدارة بتحمل مسؤولياتها 
يف القطع مع سياسة الوهن ومحاسبة املتسببني يف تعطيل العمل وتأخري رصف مستحقات املربني بكل 

انواعها معربا عن استعداده للدفاع عن مصالح منظوريه بشتى األشكال النضالية التي يراها.
* صربي الزغيدي

ألف مربوك لينا

يف خطواتها األوىل يف محراب 

كانت  واملعرفة  العلم 

املتألقة لينا السايس إبنة األخ 

شاكر السايس عضو الجامعة 

قد  باالتحاد  للنقل  العامة 

وتفّوق  بامتياز  نجحت 

السعيدة  املناسبة  وبهذه 

بأحّر  وجّداها  ووليد وهشام وحمدي  نرصالدين  وأعاممها  ووالدتها  والدها  لها  يتقدم 

التهاين متمنني لها النجاح ومزيدا من التفوق والتألق يف مرستها الدراسية.

يف إرضاب برشكة SOCER للخزف 

املؤّجر يتجاوز القانون ويتجاهل حقوق العامل
عىل امتداد يومي 9 و 10 جويلية الجاري نّفذ عامل وعامالت رشكة SOCER للخزف الكائنة مبنطقة شبدة بنب عروس 
املطالب  بعض  بخصوص  اإلداري  والطرف  النقايب  الطرف  بني  املفاوضات  تعّذر  بعد  وذلك  العمل،  عن  ناجحا  إرضابا 

القانونية واملهنية.
وأفاد األخ الطيب البحري الكاتب 
للبناء  العامة  للجامعة  العام 
واالخشاب يف ترصيح لـ»الشعب« 
عدم  بسبب  يحتجون  العامل  بأن 
الترشيع  باحرتام  املؤجر  التزام 
الجاري به العمل بخصوص الراحة 
املخصص  والوقت  االسبوعية 
ملف  جانب  اىل  لالغتسال 

التصنيف املهني.
* صربي الزغيدي 

وزارة الشؤون املحلية والبيئة

والية املهدية

بلدية هبرية

عدد 473

استشـــارة
تعتزم بلدية هبرية القيام بإستشارة إلقتناء عدد 80 حاوية 

نظافة سعة 770ل من نوع metal. فعىل الراغبني يف املشاركة 

اإلتصال مبصالح البلدية لسحب كراس الرشوط الفنية وتعمريها 

وإرسالها إىل إدارة البلدية باسم السيد رئيس بلدية هبرية تحمل 

عبارة ال يفتح )إستشارة »إلقتناء عدد 80 حاوية نظافة سعة 

الجمعة  يوم  أقصاه  أجل  يف  وذلك   )»metal نوع  من  770ل 

9 أوت 2019 عىل الساعة العارشة صباحا عىل العنوان التايل: 

بلدية هبرية نهج ابن خلدون ص ب 81ـ  5113 وتفتح العروض 

يف نفس اليوم عىل الساعة الحادية عرشة صباحا مبقر البلدية.

رئيس البلدية
محمد الحاج حسني
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متابعة طارق السعيدي
والتعسف  التعنت  نضالهم ضد سلوك  يواصل عامل مؤسسة سوتاسيب 
ورضب الحق النقايب الذي انتهجته إدارة املؤسسة. ونفذ العامل منذ يوم 
الحوار ورضب  نتيجة غلق باب  أيام  02 جويلية 2019 إرضابا مدته 10 
العليمي  وخليفة  العزيز  جامل  األخوين  طرد  بعد  خاصة  النقايب  الحق 
ال  النظري  منقطع  نجاحا  اإلرضاب  شهد  وقد  األساسية.  النقابة  عضوي 
من حيث انخراط العامل فقط بل من خالل حجم املساندة والتعاطف 

والتضامن العاميل دوليا ووطنيا.

تضامن ودعم املركزية
من  سيل  يف  متثل  واسعا  نقابيا  تضامنا  العاملية  النضاالت  شهدت  وقد 
الهياكل  من  عدد  ومن  القطاع  هياكل  مختلف  من  املساندة  برقيات 
النقابية من مختلف القطاعات عربوا من خاللها عىل  وكان اليوم األول 
من اإلرضاب  قد شهد نجاحا مدويا بعد ان انخرط العامل يف اإلرضاب. 
الجهوية  املدين  املجتمع  مكونات  من  كربى  مساندة  اإلرضاب  شهد  كام 
والوطنية وكانت الجامعة العامة للبناء قد نظمت حملة تضامنية شهدت 
العامل  ملساندة  القريوان  جهة  إىل  الجهات  مختلف  من  النقابيني  توافد 
يف إرضابهم وتعبريا عن  تبني قضيتهم العادلة يف إطار التضامن العاميل. 

وكان األخ محمد عيل البوغديري األمني العام املساعد املسؤول عن قسم 
خالله  من  أكد  املؤسسة  بعامل  اجتامع  عىل  ارشف  قد  الخاص  القطاع 
تضامن من قيادة االتحاد وعىل رأسها األخ نور الدين الطبويب األمني العام 
سوتاسيب.  مؤسسة  عامل  نضاالت  مع  للشغل   التونيس  العام  لالتحاد 
واعترب خالل االجتامع املنعقد يوم 05 جويلية 2019 بحضور األخ السيد 
السبوعي الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بالقريوان واألخ مصطفى 
املديني الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل مبنوبة، ان املطالب العاملية 
مرشوعة وان االتحاد ال ميكن ان يتسامح مع طرد العامل والنقابيني معتربا 
ان  املؤسسة  من  يستوجب  الناجح  االستثامر  ان  وقال  احمر.  خط  انه 
تبني عالقات  وان  الشغلية  الترشيعات  وان تحرتم  العامل  تحرتم حقوق 
حوار ورشاكة تهدف إىل دفع منو املؤسسة وتحقيق املكاسب للعامل غري 
مجال  يف  العمل  ملنهجية  بصلة  متت  ال  بغرابة  يترصف  العام  املدير  ان 
والنقابيني  العامل  وطرد  النقايب  العمل  رفض  ان  إىل  مشريا  و  االسمنت 
يعكس عدم فهم دراية بالقطاع كام يربز عقلية معادية للعامل وللعمل 
النقايب.  وقال أن سلوك اإلدارة ورفضها منح العامل حقوقهم قد أدى إىل 
توتر املناخ االجتامعي معتربا أن نهج التصعيد وطرد النقابيني واالعتداء 
العام املساعد  املناخ وحيّا األخ األمني  النقايب قد زاد يف توتر  الحق  عىل 

نضال العامل ومثن صمودهم وتضامنه من اجل حقوقهم املرشوعة. 

خطة نضالية متواصلة
وقال األخ السيد السبوعي الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بالقريوان 
يوم 02 جويلية 2019 ان العامل مستعدون للحوار ولكنه مستعد التخاذ 
ان  ورشح  التعنت  اإلدارة  اختارت  حال  يف  التصعيدية  الخطوات  كافة 
احرتام  إطار  يف  حقوق  بحامية  الكفيلة  الخطوات  كافة  يتخذ  االتحاد  
اإلدارة   تفعل  كام  الشغلية  بالترشيعات  يستهني  وال  والدستور  القانون 
املؤسسة التي تخرق الدستور وترضب الحق النقايب. وقال أن االتحاد لديه 
اإلدارة  نهج  ان  وبني  الرصاعات.  إدارة  يف  الخربة  ولديه  نضالية  مراكمة 
يفلح  لن  القضايا  برفع  والعامل  النقابيني  وإرهاب  التقايض  عىل  القائم 
يف ثني الهياكل النقابية يف القيام بواجباتهم والدفاع عن حقوق العامل. 
وبني ان أسلوب التخويف مل يفلح يف السابق ولن يفلح معتربا. وقال ان 
وتحدث  التونيس.  الدستور  اخرتاق  عرب  القانون  تخالف  من  اإلدارة هي 
األخ السبوعي عن الخطوات التصعيدية القادمة مشريا إىل اجتامع مرتقب 
للهيئة اإلدارية الجهوية من اجل اتخاذ الخطوات القادمة يف حال مل يثب 

املدير العم إىل رشده.

 ال مساومة مع طرد النقابيني
وذكر األخ الطيب البحري الكاتب العام للجامعة العامة للبناء واألخشاب 
العامل يوم 02 جويلية 2019 ان املؤسسة ميثل مكسب  أمام  يف تدخل 
نحو   املؤسسة  يقودون  الذين  املسؤولني  من  حتى  يجب حاميته  وطني 
الخراب والتوتر. وفرس األخ البحري ان االتحاد يدعم االستثامر رشط ان ال 
يصبح مدخال الستغالل العامل واضطهادهم. وبني ان املسؤولني وخاصة 
املدير العام طارق علبة تقوده عقلية تخريبية  متعنتة رافضة للحوار وال 
هّم لها سوى فرض نهج تسلطي استعامري يف تسيري املؤسسة وهو ما ال 
يتوافق مع القوانني والترشيعات ومع الحق الدستوري يف العمل النقايب. 
وأكد األخ البحري ان قيادة االتحاد تتابع بانشغال الوضع يف سوتاسيب 
وتساند نضال العامل من اجل الحق النقايب. وقال ان االتحاد لن يساوم 
يف مسالة طرد النقابيني وبني ان االتحاد لعب دورا وطنيا وتهمه مصلحة 
ال  انه  غري  التونيس  الشعب  مكتسبات  عىل  الحفاظ  اىل  ويسعى  البالد 

يسمح بخرق القوانني ورضب حقوق العامل.

 يف إرضاب سوتاسيب

تضامن عاميل واسع وخطط نضالية تصعيدية 

يف صفاقس:

مؤمتر الفرع الجامعي ملوظفي التعليم العايل
يعلم االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس كافة النقابات األساسية أّن املؤمتر العادي للفرع الجامعي ملوظفي التعليم العايل تقّرر 

عقده يوم االثنني 22 جويلية 2019 عىل الساعة العارشة صباحا 10.00 بدار االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.
 سيكون باب الرتّشح مفتوحا ملن تتوفّر فيه الرشوط القانونية مفتوحا من 2019/7/10 إىل 2019/7/16 بدخول الغاية.

ـ أن يكون خالص اإلنخراط باالتحاد العام التونيس للشغل ملّدة ال تقل عن خمس سنوات كاملة متوالية عند الرتشح.
ـ أن يكون متحّمال املسؤولية النقابية ملدة ال تقل عن أربع سنوات كاملة متوالية أو كان تحّملها ملّدة ال تقل عن خمس سنوات 

كاملة.
ـ أن يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد عند الرتشح.

ـ توّجه الرتّشحات باسم الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.
ـ يضّم مكتب الفرع الجامعي إمرأة عىل األقل وال مينع عدم تقديم إمرأة لرتّشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.

ـ يف صورة عدم تضّمن تركيبة املكتب التنفيذي املنتخب إلمرأة يتّم تعويض العضو الذي تحّصل عىل أقل عدد من األصوات 
باملرتّشحة التي تحّصلت عىل أكرب عدد من األصوات.

الكاتب العام
عبد الهادي بنجمعة

ألف مربوك 
يا آمنة 

املتألقة  نجحت 
امتحان  يف  مفيد  آمنة 
وبهذه  الباكالوريا، 
يتقدم  السعيدة  املناسبة 
مفيد  منذر  والدها  لها 
العدلية  بنقابة  النقايب 
لها  متمنني  ووالدتها 
مزيدا من التفوق والتألق 

يف مسريتها الدراسية.
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الصديقة  النقابية  املنظاّمت  األفاضل من  إخوتنا  الفضليات،  أخواتنا 
والشقيقة،

ونقابيي  نقابيّات  وكافََّة  الوطني  التنفيذي  املكتب  يف  وإخويت  إيّن 
يف  أعزّائِنا  دعوَة  ِبتَلِْبيَتكم  لَُمْعتزّون  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 
املعلّمني  اتّحاد  يف  وإخوانِنا  الفلسطينيني  للمعلّمني  العام  االتحاد 
الهام، وإنّنا لَِفي غايِة السعادة  العرب ملواكبة فعاليات هذا املؤمتر 
بقضية  الخاّص  الدقيق  الظرف  هذا  يف  تونَس  عىل  ضيوفا  بُنزولكم 
العرب املركزية وِمْشَغل كلَّ حرٍّ يف العامل، الحّق الفلسطيني الرشعي.

مرحبا بكم أيّها املناضلون األحرار، يا من مل تّدخروا يوما جهدا دفاعا 
عن أرٍض اْغتُِصبَْت، وشعٍب رُشَِّد أغلبُه ونُكَِّل مبن مازال ُمرابطا، متشبّثا 
باألرض، مستميتا يف مواجهة محاوالت طَْمِس هويّته، مواِجها بصدوٍر 
عاريٍة آلًة عسكريًة متطّورًة بني أياد عنرصية مجرمٍة مل تَتَواَن للحظٍة 
عن تصفية املقاومني مستهرتة بحقوق اإلنسان والقوانني الدولية التي 

تنتهكها عىل مرأى ومسمعٍ من العامل برُّمته. 

الصديقات واالصدقاء،
يُختزََل يف تشخيص  الرئييس من هذا املؤمتر ال ميكن أن  الهدف  إّن 
واقعِ التطبيع فحسب، بل إّن املنشود -حسب رأينا- من هذا اللقاء 
بلورة  عرب  منه  الحدِّ  وآلياِت  التطبيع  مواجهة  سبل  يف  البحث  هو 

برنامٍج واضِح املعامِل قابٍل للتنفيذ بعيدا عن الشعار املَْمُجوِج.
الدولية  السياقات  الحسبان  يف  أْخًذا  التنفيذ  ممكن  هدفا  أقول 
للُمطَبّعنَي  وحاٍم  التطبيعِ  لنهِج  حاضنا  إطارا  متثّل  التي  واإلقليمية 
وناِحتًا لُصَورِه املتعّددة داعام للكيان الصهيوين وهو ما جّسدته عديد 
تنتج مناخاٍت  إالّ أن  التي ال ميكن  القرارات واإلجراءات واملبادرات 
هم يف  التاريخية ومنِكرًَة حقَّ الفلسطينيني  وبيئاٍت متجاهلٍة لحقوق 
تقرير مصريهم ومنها ِذكْرًا ال َحرْصًا تغيري مقّر السفارة األمريكية إىل 
القدس إيذانًا بإعالنها عاصمًة للكيان املحتلِّ والذي أدانته املجموعة 
الدولية وأجمع أحرار العامل عىل بطالنِه وتظاهر اآلالف تنديدا به. 
إضافة إىل مؤمتر املنامة الذي دعت السلطة الفلسطينية إىل مقاطعته 
دوافعه  رِحالَه  يحطَّ  أن  قبل  لتنكِشف  أمريكية  برعاية  والتأم 
الحقيقية يف السعي إىل قرب القضية الفلسطينية من خالل التخطيط 
الخليجيون، بأمر  الفلسطينيني يف دول املهجر عرب ما ضّخه  لتوطني 
من »ترامب«، من أموال طائلة قُّدرت بـ 500 مليار دوالر إىل دول 

الجوار املستعّدة لتنفيذ هذه الجرمية النكراء. 

الصديقات واالصدقاء،
إّن اختيار مقاومة التطبيع هدفا يف هذا املؤمتر لَيَْعِكُس عمَق الوعِي 
بخطورة هذا املسار التسليمي املُْفيِض، إِْن تََصالََح معه العرب، ليس 
ِق  تحقُّ باستحالة  التسليم  إىل  بل  املحتّل  للكيان  التمكني  إىل  فقط 
الغايِلَ  ضّحوا  املناضلني  من  كواكُب  قّدمت  وحدٍة  يف  العريب  الحلم 
والنفيَس من أجل تثبيتها. إّن أغلَب أنظمتنا العربية قد انخرطت يف 
هذ التوّجه بل تجاوزته إىل تطبيعٍ سيايٍس مفضوٍح وإىل تطبيع ثقايٍف 

وتربوٍي وهو األخطُر عىل االطالق.
ويف املقابل، مل تتوقّف جامهرينا املتمّسكة بكرامتها والحريصة عىل 
سيادتها عن مواجهة سياسات التطبيع مع العدّو من خالل املسريات 
التي تنظّمها واملؤمترات التي تعقدها نَُخبَُها وعرب االستفادة من كافّة 
الفرِص التي تُتَاُح وتسمح بالتشهري بالعصابات الصهيونية يف املحافِل 

الدوليِة.
العدّو  محارصة  أي  التطبيع  مقاومة  أّن  جداٍل  بال  الثابَت  أّن  بَيَْد 

النضال  الخناق عليه واالنتصار فعال لخّط مقاومته ولنهج  وتشديد 
من أجل دْحرِه يصبح فعال ذا معًنى وداللٍة متى تجّسَد من خالل رفع 

لِواء املقاطعة باعتبارها أحد أهّم مظاهر التصّدي للتطبيع.
واملقاطعة التي نعنيها هي تلك التي تنهض عىل جملة من املبادئ 

العامة املنظّمة ألنشطتها:
1 - عدم التعاون مع الكيان الغاصب مبارشة أو بشكل غري مبارش.
2 - منع رؤوس األموال األجنبية من التدفّق إىل الكيان الصهيوين.

3 - منافسة الكيان الصهيوين يف صادراته.
-4 عرقلة حصول الكيان الصهيوين عىل املواد األولية الالزمة لصناعته.

هذه املبادئ علينا أن نلزم بها دولنا عرب تشكيل رأٍي عاٍم مؤِمن بها 
ذلك  ومع  تفعيلها.  أجل  من  الضغط  أشكال  كافة  ملامرسة  مستِعّد 
ينخرط  أن  لشعبنا  ميكن  التي  املبادئ  عىل  التشديد  من  مناّص  ال 
فيها متى وقع تأمني التعبئِة الشاملِة عن طريق القوى التقدمية ويف 

طليعتها النقابات ومن ذلك:
الكيان  فرعية يف  مصانع  لها  التي  الرشكات  منتوجات  مقاطعة   -  1

الصهيوين.
2 - مقاطعة بضائع الرشكات التي متلك مؤّسسات تجميع يف الكيان 

الصهيوين.
3 - مقاطعة منتوجات الرشكات التي لها وُكالء أو مكاتب يف الكيان 

الصهيوين.
4 - مقاطعة بضائع الرشكات املساهمة يف رشكات صهيونية.

5 - مقاطعة الرشكات التي تُقّدم املشورة إىل الرشكات الصهيونية.
الصديقات واالصدقاء،

تعزُِّز  عمٍل  برامَج  إىل  املؤمتر  هذا  توصيات  تحويل  إىل  نتطلّع  إنّنا 
مقاومَة العدوِّ وتُسِهُم يف التعجيل بوضع حدٍّ ملأساِة شعبنا الذي عاىن 

ويالِت االستعامر ومازال يكافح برشٍف وهّمٍة عالية.
ونحن َمْدُعّوون إىل التحرّك يف كّل االتجاهات مستغلنّي رصيَدنا النضايل 
فّعاال داعام  تلعَب دورا  قاطبًة حتى  العامِل  نقاباِت  لَحْمِل  والِقيِمي 
لحّق الفلسطينيني يف إقامة دولتهم املستقلة عازال يف ذات اللحظة 
أمريكا وأدواتها مَتَاِهيًا مع االجامِع الفلسطيني الرافِض لصفقِة القرِن 
التاريخية  القيمَة  الصهيوين  للعدّو  بالنسبة  أهّميتها  تتجاوُز يف  التي 

لوعد »بَالُْفوْر«.

الصديقات واالصدقاء،
نجّدد شكرنا الخالص لُكنَّ ولُكْم عىل تلبية الدعوة ونأمل أن تَُكلََّل 
أشغاُل هذا املؤمتر بالنجاح والتوفيق ونحن عىل يقنٍي من أنّه سيشّكل 
لَِبَنًة من لَِبَناِت النضاِل الدؤوِب من أجل دعم القضية الفلسطينية، 
وأسباب  عوامَل  عنه  ستنبثق  التي  التوصيات  توفّر  أن  متمّنني 
ومقّوماِت توحيد املوقف النقايب الدويل سواء يف هذه املحطّة التي 
تحتضنها تونس أو يف غريها من املواعيد النقابية الدولية والتي لن 
نَتََواىَن عن تحويلها إىل منّصاِت برامَج داعمٍة لقضيتنا األّم ورافعاِت 
شدِّ أزِر شعِبنا املناِضِل شعب الجبّارين عىل حّد قول الزعيم الشهيد 

أبو عاّمر.
لكم مّنا كّل الدعم وكّل املساندة وكّل االعتزاز.

املجد والخلود للشهداء
الحرية لألرسى والعزّة لفلسطني

األخ نورالدين الطبويب 
»دور املعلّم يف مواجهة التطبيع مع العدّو الصهيوين« 

»بَيَْد أّن الثابَت بال جداٍل أّن 
مقاومة التطبيع أي محارصة 
العدّو وتشديد الخناق عليه 
واالنتصار فعال لخّط مقاومته 
ولنهج النضال من أجل دْحره 
يصبح فعال ذا معًنى وداللٍة 

متى تجّسَد من خالل رفع لِواء 
املقاطعة باعتبارها أحد أهّم 

مظاهر التصّدي للتطبيع.«
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بالعاصمة،  بنات  باب  بشارع  حشاد  فرحات  الزعيم  رضيح  بهو  يف 
افرتش  درجة،  االربعني  تجاوزت  حرارة  ودرجات  القيظ  وسط  ويف 
واالحشية،  الحصائر  الدينية  الشؤون  واطارات  أعوان  من  العرشات 
معلنني اعتصاما مفتوحا احتجاجا عىل انتهاك سلط االرشاف لحقوقهم 

االجتامعية واملادية.
بني بهو الرضيح حشاد ومقر وزارة الشؤون الدينية، يتجمع االطارات 
والفتات  الوطنية  الراية  رافعني  آخر  إىل  من حني  واالعوان  املسجدية 
االتحاد، ومنادين بشعارات تقدمية من قبيل: »يا عظوم يا عظوم اإلطار 
بالروح  برة«،  راهو مظلوم«، »تونس تونس حرة حرة واالرهاب عىل 
والدم نفديك يا اتحاد«، »يا فرحات يا شهيد عىل دربك لن نحيد«... 

وغريها من الشعارات التي تنادي باحرتام حقوق فئة مسحوقة.

جحود ونكران لواجب مقدس
واطارات  اعوان  يشنها  التي  االحتجاجية  الحركة  هذه  خالل  ومن 
يذكّرون  فهم  الدينية،  للشؤون  العامة  الجامعة  من  بتأطري  املساجد 
اصحاب السلطة واملارة بشارع باب بنات بأنهم مواطنون لهم حقوق 

مرشوعة مثلام هم منضبطون يف اداء واجباتهم.
ولعل أهم واجب، وهو واجب مقدس، هو تصديهم للفكر الظالمي 
والخطاب الديني املتطرف، ويخوضون معارك ضد الدواعش دفاعا عن 

حيادية املساجد.
املقدس  الواجب  لهذا  السلطات  تتنكر  أن  الجحود  من  اليس  ولكن 
وتتجاهل اسهاماتهم املشهودة  يف الدفاع عن الوطن وعن بيوت الله؟

لقد انقلبت الحكومة حتى عىل التزاماتها السابقة يف حامية االطارات 
املسجدية وضامن حقوقهم املادية واالجتامعية.

وحدة صامء وصمود
معنى  بأتّم  نضالية  ملحمة  األيام  هذه  يخوضون  املساجد  اطارات 
الكلمة للمطالبة بتطوير القطار وتحسني االوضاع املعيشية للمنتمني 

اليه من امئة ووعاظ واداريني وعملة.
وتتمثل مطالبهم يف إعادة هيكلة القطاع وسن قانون أسايس لإلطارات 
املسجدية ومتكني العاملني يف القطاع من حقوق اجتامعية ال يتمتعون 

بها، منها العطلة السنوية والرخصة املرضية.
عاميل  وتضامن  صامء  عاملية  بوحدة  االحتجاجية  حركتهم  واتسمت 
االمئة  من  العرشات  لالعتصام  جاء  حيث  بينهم،  ما  يف  كبري  ونقايب 
عن  دفاعا  وابنائهم،  عائالتهم  رفقة  البالد  انحاء  جميع  من  والوعاظ 
وزارة  مبقر  االعتصام  فّض  حاولت  التي  الرشطة  ان  مستقبلهم...حتى 
الشؤون الدينية فشلت يف ذلك نتيجة صمود املحتجني والتفافهم حول 

جامعتهم النقابية.
وقد أصدرت الجامعة العامة للشؤون الدينية بيانا أعلنت فيه أن قطاع 
الشؤون الدينية يشهد هذه األيام انتفاضة للدفاع عن وجوده واملطالبة 
برد االعتبار ألهله والقامئني عليه، وأن »تحرك أهل القطاع هو احتجاج 
تدجينه  يسهل  يك  املمنهجة  والتفقري  التجويع  سياسة  ضد  الكرامة 

وخدمة أجندات حزبية ضيقة«.

تفاصيل املفاوضات وأطوار املظلمة
يف ترصيح خّص به جريدة »الشعب« أبرز االخ عبد السالم العطوي 
التفاويض  املسار  أن  الدينية  للشؤون  العاّمة  للجامعة  العام  الكاتب 
سلوك  به  اتسم  ومامطلة  مسّكنات  وسط   2011 سنة  منذ  انطلق 
الحكومات املتعاقبة اىل حدود سنة 2016 عندما انطلقت االزمة بإقدام 

الحكومة عىل اعفاء الكاتب العام وعضو من الجامعة العامة.
حينها تحّمل االتحاد العام التونيس للشغل مسؤولية التفاوض، ونتيجة 
لذلك تم اسناد االجر االدىن املضمون بنظام 40 ساعة الطارات املساجد 

املتفرغني وذلك بإصدار االمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2017.
ولكن الجميع فُوِجَئ يف سنة 2018 باستغالل هذا االمر بخصم االجر 
االدىن املضمون وتحويله اىل منحة أصلية ال تتجاوز يف احسن الحاالت 
الـ 70 دينارا بدعوى ان لالطار املسجدي دخال ثان استنادا اىل انخراطه 

يف الضامن االجتامعي بنظام االنتصاب للحساب الشخيص.
اعتامد  االمر عدد 1050 نصَّ عىل  ان  العطوي  السالم  وبني االخ عبد 

االنخراط يف نظام التقاعد والحيطة االجتامعية ورأس املال عند الوفاة، 
لكّن سلطة االرشاف مل تُفّعل ذلك اىل اليوم.

الشؤون  وزارة  أن  يف  متثلت  العطوي،  االخ  يتحدث  الكربى،  والكارثة 
مازالت  االخرية  تكميلية، وهذه  مبيزانية  املالية  وزارة  تطالب  الدينية 
العشوايئ  الخصم  اعتامد  اىل  االرشاف  سلطة  اضطر  مام  ذلك،  ترفض 

لتغطية عجزها يف امليزانية.
تم  الجاري  2 جويلية  يوم  انعقدت  آخر جلسة  أن  اىل  االشارة  تَجُدر 
فيها االتفاق مع وزارة الشؤون االجتامعية عىل املطالبة بعقد مجلس 
وزاري مضيّق للبت يف تفعيل التغطية االجتامعية لالطارات املسجدية 
واحداث  القطاع  هيكلة  يف  النظر  جانب  اىل  الحكومي  لالمر  تطبيقا 
نظام اسايس خاص واملصادقة عىل االمر الحكومي الخاص بالرتفيع يف 
املنحة االصلية والرتفيع يف ميزانية الشؤون الدينية للسنة الحالية 2019 
لسّد الشغورات، فضال عن خالص االطارات املسجدية التي تم تكليفها 

والرتفيع يف ميزانية 2020.
توتر واحتقان غري مسبوقني يشهدهام قطاع حساس كقطاع الشؤون 
الدينية من أجل حقوق مادية واجتامعية مرشوعة، وسط تجاهل تام 
بجّدية  يهدد  الذي  األمر  تجاذبات سياسية،  الحكومة، ويف خضّم  من 
حيادية املساجد خاصة أننا عىل أبواب االنتخابات الترشيعية والرئاسية، 

ما يعكس فشال جديدا لفريق يوسف الشاهد وحركة النهضة.
ريبورتاج: صربي الزغيدي

رغم جهودهم الجبارة يف مقاومة الخطاب الديني املتطرف:

االطارات املسجدية مل تَلَْق غري الجحود وانتهاك الحقوق
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باليوم  سنة  كل  من  جويلية  شهر  من  سبت  أول  كل  العامل  يحتفل 
العاملي للتعاونيات، وقد رشعت األمم املتحدة بالتعاون مع التحالف 
حيث   ،1995 عام  من  ابتداء  اليوم  بهذا  باالحتفال  التعاوين  الدويل 
أنشئت لجنة مختصة بتعزيز مفهوم التعاونيات والنهوض مبؤسساتها، 
مؤسسات  من  متعددين  مصلحة  أطراف  بني  إطار رشاكة  يف  وتعمل 
عامة وخاصة عاملية لدعم املؤسسات التعاونية التي ترتكز عىل الناس 
التنمية  عوامل  من  مهامن  عامالن  بوصفهام  الذايت  االكتفاء  ومفهوم 

املستدامة.
الوعي  إذكاء  اىل   السنوي  االحتفال  هذا  من  املتحدة  األمم  وتهدف 
بالتعاونيات، وتوكيد ذلك من خالل إبراز مساهامتها يف حل املشاكل 
الرئيسية التي تتصدى األمم املتحدة لحلها، ولتعزيز الرشاكات وتوسيعها 

بني أطراف الحركة التعاونية الدولية والجهات الفاعلة األخرى.

التعاونيات بوصفها سبيال للعمل الالئق
وقد قررت األمم املتحدة هذه السنة ان يكون موضوع االحتفال باليوم 
تصدر  باعتبار  الالئق،  بالعمل  التعاونيات  عالقة  للتعاونيات  العاملي 
قضيتي التنمية البرشية والعدالة االجتامعية كل األولويات، ومن خالل 
منهم  املحليني  السياسات  لواضعي  ميكن  للتعاونيات،  الدويل  اليوم 
والوطنني والعامليني ومنظامت املجتمع املدين معرفة كيفية مساهمة 

التعاونيات يف إنشاء بيئة عمل الئقة.
املصدر  العامل  أنحاء  كل  التعاونيات يف  تُعد  لتقديرات حديثة،  فوفقا 
الرئييس للتوظيف أو الكسب ألكرث من 279 مليون شخص، أي ما يقرب 

من 10 % من إجامل عدد السكان العاملني.
الوظائف  أن  مختلفة  دراسات  أكدت  األرقام،  هذه  جانب  وإىل 
التعاونية هي أكرث استدامة مع مرور الوقت، وتربز الفروق بني األرباح 
بني املراكز العليا وذوي األجور املنخفضة؛ عالوة عىل توزعها بالتساوي 

بني املناطق الريفية.
التفاوت يف الدخل يف  الوقت الذي يزيد فيه  وقد أكد الخرباء أنه يف 
التعاوين  والنموذج  التفاوت،  لذلك  حلول  هناك  العامل،  أنحاء  جميع 
هو يف املقام األول من بني النامذج التي تشتمل عىل جوانب التنمية 
واملبادئ  القيم  عىل  قامئا  كونه  عن  فضال  جوهرها،  يف  املستدامة 

األخالقية.

معلومات أساسية عن حركة التعاونيات
يستطيع  ومؤسسات،  رابطات  بوصفها  أهميتها  للتعاونيات  يُعرف 
املواطنون من خاللها تحسني حياتهم فعالً، فيام يساهمون يف النهوض 
من  وبات  وسياسياً،  وثقافياً  واجتامعياً  اقتصادياً  وأمتهم  مبجتمعهم 
يف  والرئيسية  املتميزة  املؤثرة  األطراف  من  واحدة  أنها  به  املُسلَم 

الشؤون الوطنية والدولية.
كام بات من املُسلَم به كذلك أن الحركة التعاونية تتسم بقدر كبري من 
الدميقراطية، وبأنها مستقلة محلياً ولكنها متكاملة دولياً، وبأنها شكل 
من أشكال تنظيم الرابطات واملؤسسات يعتمد املواطنون أنفسهم، من 
خالله، عىل العون الذايت وعىل مسؤوليتهم الذاتية يف تحقيق غايات ال 
اجتامعية  اقتصادية فحسب ولكن تشمل أيضا أهدافاً  تشمل أهدافاً 
وبيئية، من قبيل القضاء عىل الفقر، وكفالة العاملة املنتجة وتشجيع 

االندماج االجتامعي.
تتيح العضوية املفتوحة للتعاونيات إمكانية تكوين ثروة والقضاء عىل 
االقتصادية  باملشاركة  املتصل  التعاون  املبدأ  عن  ذلك  وينتج  الفقر، 
لألعضاء، حيث يسهم األعضاء اسهاما متساويا ومنصفا ودميقراطيا يف 

التحكم برأس مال التعاونية.
وألن التعاونيات ترتكز عىل املحور اإلنساين وليس املحور املادي، فإنها 
ال تعمد وال ترُسع مسألة تكدس رأس املال، بل إنها تعمد إىل توزيع 

الرثوة توزيعا أعدل.
كام تعزز التعاونيات كذلك املساواة يف خارج إطارها، حيث أنها قامئة 
عىل فكرة املجتمع ، فهي بالتايل ملتزمة بالتنمية املستدامة ملجتمعاتها 
االلتزام  هذا  ويثبت  واالقتصادية،  واالجتامعية  البيئية  املجاالت  يف 
نفسه يف دعم األنشطة املجتمعية، وتوفري املصادر املحلية لإلمدادات، 

مام يعود بالنفع عىل االقتصاد املحيل، فضال عن دعمها عملية اتخاذ 
القرارات التي تراعي األثر عىل مجتمعاتها املحلية.

منظور تاريخي
 ،1761 مارس   14 يف  األسكتلندية  فينويك  يف  التعاونيات  أوىل  ظهرت 
عندما اجتمع نساجون محليون يف كوخ وملئوا كيساً بالدقيق ثم نقلوه 
إىل غرفة مطلة عىل الشارع ميلكها جون ووكر وعرضوا الدقيق للبيع 

بأسعار مخفضة، مؤسسني بذلك جمعية نساجي فينويك.
يف عام 1844 أنشأت مجموعة من 28 من الحرفيني العاملني يف مصانع 
التعاونية  األعامل  أول  انجلرتا  شامل  يف  روشديل،  بلدة  يف  القطن 
النساجون  واجه  وقد   املنصفني،  للرواد  روشديل  جمعية  الحديثة، 
ظروف عمل بائسة وأجور متدنية، ومل يتمكنوا من تحمل ارتفاع أسعار 
املواد الغذائية والسلع املنزلية، وقرروا أنه من خالل تجميع مواردهم 
بسعر  األساسية  السلع  عىل  الحصول  ميكنهم  معاً  والعمل  الشحيحة 

أقل.

احتفال األمم املتحدة
ديسمرب   16 املؤرخ   47/90 قرارها  مبوجب  العامة،  الجمعية  أعلنت 
1992، االحتفال بأول سبت من شهر جويلية  قرارها 47/90 بوصفه 

اليوم الدويل للتعاونيات.
من  سبت  يوم  أول  »تعلن  العامة  الجمعية  أن  عىل  القرار  نص  وقد 
املئوية  بالذكر  احتفاء  للتعاونيات،  دوليا  يوما   1995 جويلية  شهر 
إلنشاء الحلف التعاوين الدويل، وتقرر النظر يف إمكان االحتفال بيوم 
دويل للتعاونيات يف السنوات املقبلة«، ووقع االختيار عىل هذا التاريخ 
الذي  للتعاونيات  الدويل  اليوم  مع  يتزامن  اليوم حتى  بهذا  لالحتفال 

يحتفل به الحلف التعاوين الدويل منذ عام 1923.

االتحاد العام واالقتصاد التضامني واالجتامعي
ويعود احداث التعاونيات ىف تونس اىل سنة 1954 حيث يبلغ عددها 
سنة  2015،  42 تعاونية منها 13 يف القطاع العمومي و17 يف القطاع 

شبه العمومي و12 يف القطاع الخاص.
وبعد الثورة بدأت فكرة تطوير االقتصاد التضامني واالجتامعي الذي 
يعاين من الجمود والوهن والذي ال يتجاوز مساهمته يف الناتج الداخيل 

الخام 1 باملائة.
إيالء هذا  الثورة عىل  بعد  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  وقد حرص 
االلف  مئات  فيه  يعاين  الذي  الوقت  يف  الالزمة،  األهمية  القطاع 

اقتصادية  سياسات  بسبب  والتهميش  البطالة  التونيس  الشباب  من 
يف  املتقّدم  هو  والتنمية  التشغيل  محور  وكان  شعبية،  ال  واجتامعية 

شعارات الثورة التونسية.
اىل  االكفاء  الخرباء  من  ثلة  خالل  من  الشغيلة  املنظمة  فحرصت 
التضامني  االقتصاد  موضوع  حول  العلمية  الدراسية  الندوات  عقد 
واالجتامعي، يف اتجاه بلورة مرشوع قانون أسايس وفرضه عىل الحكومة 

من اجل املصادقة عليه يف الربملان.
االجتامعي  االقتصاد  مكونات  ملجموع  مشرتك  قانوين  إطار  فوضع 
القطاع،  هذا  مكونات  ملختلف  الرضورية  الحامية  يوفر  والتضامني، 

والتي تسمح له بالتطور وبالرفع من أهميته يف االقتصاد الوطني.
وتتمثل املبادرة الترشيعية للمنظمة الشغيلة يف مرشوع قانون مرفوق 
تضم  االقتصاد  من  الجديد  النوع  هذا  ينظم  الترشيعات  من  بحزمة 
قرابة 53 فصالً، وذلك باالستعانة بـ 18 خبريًا، وتم عرض هذه املبادرة 
عىل مجلس نواب الشعب للنظر فيهام من أجل املصادقة عىل قانونه 
تتألف من  ودميقراطية،  استشارية مستقلة  بنيات  وإحداث  األسايس، 
الهيئات األكرث متثيلية للفاعلني يف هذا االقتصاد، وذلك لضامن املشاركة 
الكاملة والفعلية يف عملية إعداد وتنفيذ وتقييم فعالية قطاع االقتصاد 

االجتامعي والتضامني.
يقول الناشط باملجتمع املدين متحصل عىل ماجستري يف ادارة االعامل 
عن  له  مقال  يف  الراجحي  عصام  الشاب  املؤسسات  يف  والحوكمة 
إن  االلكرتونية،  بوست«  »ن  مبوقع  واالجتامعي  التضامني  االقتصاد 
األرضية اليوم مالمئة أكرث يف تونس للنجاح نظرًا لتطور العقليات وكرثة 
يف  اإلرادية  للمشاركة  القابلية  وتوفر  العليا  الشهادات  أصحاب  عدد 
املؤسسات غري  أو  املدين  املجتمع  الصادرة عن مكونات  األنشطة  كل 
الحكومية، ال سيام الجمعيات مبختلف أنواعها والتعاونيات والرشكات 
الفالحية  التنمية  ومجامع  الفالحي  املجال  يف  تنشط  التي  التعاونية 
واملشاريع املشرتكة خاصة يف املناطق الداخلية واملحرومة التي ال يقبل 

عليها القطاع الخاص.
ويؤكد صاحب املقال ان االقتصاد االجتامعي التضامني يشكل فرصة 
لبناء منوال تنموي جديد يف تونس يقوم عىل االقتصاد التشاريك التلقايئ 
الحتياجاتهم  املواطنني  تشخيص  من  انطالقًا  الدميقراطي،  والتسيري 
ترابية  مجاالت  بلورة  يف  يسهم  كام  وتسيريها،  مشاريعهم  وتصور 
متضامنة، لها هوية محلية، ويضفي قيمة عىل املوارد املحلية البرشية 
شغل،  فرص  وإيجاد  ومرشوعات،  أنشطة  إحداث  ألجل  واملادية، 

وتقديم خدمات مميزة للمواطنني.
صربي الزغيدي

يف اليوم العاملي للتعاونيات:

التعاونيات سبيال للعمل الالئق
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االتحاد الجهوي للشغل بجندوبة

اشكاليات قطاع املياه وملف املناطق العطىش
يعرف قطاع املياه بجندوبة عديد الصعوبات التي يركز االتحاد الجهوي للشغل بجندوبة خالل هذه الفرتة عىل حلحلتها يف عالقة بالنقابات األساسية والفرع الجامعي 

للمياه بجندوبة واشكاليات التزود واملناطق املعطشة.
هذا وقد أرشف االتحاد الجهوي للشغل خالل األسبوع الفارط عىل عدة جلسات متعلقة بالنقابات األساسية بكل من جندوبة وبني مطري حيث عقدت بدار االتحاد 
الجهوي للشغل بجندوبة يوم 6 جويلية 2019 جلسة عمل مع رئيس اقليم الرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه بجندوبة بحضور األخ منصف القايدي الكاتب 
العام للفرع الجامعي للمياه واألخوة أعضاء النقابة األساسية للمياه بجندوبة متهيدا لجلسة العمل املزمع انعقادها مع االدارة العامة للمؤسسة بالتنسيق مع الجامعة 
العامة للمياه وذلك للنظر يف عديد امللفات العالقة كوضعية بناية االقليم بجندوبة وغار دماء وفرنانة اضافة اىل توفري وسائل العمل واملوارد البرشية. كام انعقدت 
بدار االتحاد الجهوي للشغل جلسة عمل بتاريخ 8 جويلية 2019 خصصت لدراسة مطالب النقابة األساسية للمياه ببني مطري والتي تم الوقوف عليها إثر االجتامع 
االخباري الذي أرشف عليه االتحاد الجهوي للشغل بجندوبة بحضور األخ عادل الصويل مبقر العمل ببني مطري بتاريخ 29 جوان 2019 وتم االتفاق عىل تحديد موعد 
جلسة عمل مع االدارة العامة للنظر يف اشكاليات الصحة والسالمة املهنية وخاصة دراسة مقرتح هيكلة مصلحة االنتاج ببني مطري لتصبح دائرة مام سيمكن من 

حلحلة عديد االشكاليات وتسهيل عملها. 

التزود واملناطق العطىش
أكد األخ خالد العبيدي الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بجندوبة خالل جلسة العمل املنعقدة يوم 6 جويلية 2019 بحضور رئيس اقليم الرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه بجندوبة عىل أن قطاع املياه بالجهة هواحد أهم 
األولويات التي يجب ايالئها ما تستحق خاصة وأن تعزيز هذا القطاع ميثل أحد املطالب التنموية بالجهة، كام أكد عىل رضورة العمل عىل حلحلة اشكاليات التزود وجودة املاء الصالح للرشاب مؤكدا يف نفس السياق عىل رضورة 
تدخل رئاسة الحكومة لضخ االعتامدات الالزمة النجاز مرشوع مد وتجديد القنوات بوسط مدينة جندوبة بتكلفة تناهز 10 مليون دينار حتى يتسنى استكامل مشاريع تعبيد الطرقات وتاليف اشكاليات االنقطاعات املتكررة للامء 
بسبب األعطال الطارئة عىل القنوات حيث مازال هذا املرشوع معطال بسبب عدم توفر االعتامدات املرصودة للرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه. أما بالنسبة إىل املناطق املعطشة فقد أكد لنا األخ خالد العبيدي الكاتب العام 
لالتحاد الجهوي للشغل عىل أن مطلب املاء الصالح للرشاب هو مطلب دستوري مرشوع لعموم أبناء الشعب التونيس يستوجب التعامل معه بجدية خاصة يف ظل توفر والية جندوبة عىل مخزون مايئ مهم، لكن مع التأكيد عىل 
أن التزويد يستوجب استكامل املشاريع التي يتّم انجازها سواء عن طريق الهندسة الريفية التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية أوعن طريق مصالح الرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه وهو ما سيمكن من تزويد عديد 

املناطق املعطشة ومتكينها من حقها يف املاء الصالح للرشاب.
* صربي الرابحي

وزارة الشؤون املحلية والبيئة 
بلدية الخاميرية 

إعالن طلب عروض الستلزام السوق البلدية
 بحامم بورقيبة 2019 

يترشف رئيس بلدية الخاميرية بإعالم العموم إلجراء بتة عمومية للمرة الثانية عن طريق الظروف املغلقة بعنوان سنة 2019 لتسويغ الفصل املذكور بالجدول التايل:

مّدة اللزمةتاريخ وتوقيت ومكان فتح العروضالضامن الوقتيالسعر االفتتاحيالفصل

السوق األسبوعية
حامم بورقيبة

يوم االثنني 22 جويلية 2019 عىل الساعة 300د3000د
الواحدة بعد الزوال 

بقرص البلدية

من 01 أوت 2019 إىل موىف 
ديسمرب 2019

فعىل الراغبني يف املشاركة يف هذه البتة والذين مل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الدولة 

أو الجامعات املحلية وليست لهم سوابق عدلية أو يف حالة إفالس تقديم عروضهم لالدارة 

البلدية حسب البيانات التالية:

كراس الرشوط ممىض من طرف املرتشح ومعرف بإمضائه.

بطاقة  من  بنسخة  مرفقة   وإمضاؤها  وتعمريها  للمشاركة  الرتشح  مطبوعة  سحب 

التعريف الوطنية للمشارك.

شهادة سارية املفعول يف االنخراط يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي.

نظري من الباتيندة سارية املفعول )املعرف الجبايئ( طبقا ملقتضيات الفصل 56 من 

مجلة الرضيبة عىل الدخل.

االشخاص الطبعيني والرضيبة عىل الرشكات.

شهادة تثبت تسوية الوضعية الجبائية للمرتشح 

ترصيح عىل الرشف يثبت ان مقدم العرض ليس يف حالة إفالس

وصل تأمني ضامن وقتي )10/1 من السعر االفتتاحي( مببلغ قدره 300 د لدى قابض 

املالية بعني دراهم.

العرض املايل: ويحتوي عىل الوثائق التالية:

العرض املايل يحرر عىل مطبوعة )سحب من االدارة البلدية( ممضاة من طرف املشارك.

ومختومني  منفصلني  ظرفني  يف  املايل  والعرض  االداري  العرض  تضمني  وجوبا  يتعني 

ويوضع هذان الظرفان يف ظرف خارجي مختوم يحمل عبارة »ال يفتح لزمة استخالص 

املعاليم لسوق األسبوعية حامم بورقيبة«.

بالربيد  بورقيبة  حامم   8136 الخاميرية  بلدية  رئيس  السيد  باسم  العروض  توجه 

مضمون الوصول أو الربيد الرسيع أو تودع مبارشة مبكتب الضبط املركزي للبلدية مقابل 

وصل إثبات ويكون آخر أجل لقبول العروض يوم االثنني 22 جويلية 2019 عىل الساعة 

منتصف النهار )12.00(.

ختم مكتب الضبط املركزي للبلدية هو الذي يؤخذ بعني االعتبار مهام كانت طريقة 

االيداع.

ينوبهم بصفة  أو من  العروض يف جلسة علنية واحدة ويسمح للمشاركني  يتّم فتح 

قانونية )توكيل تام املوجب( بحضورها ويكون ذلك بقرص البلدية يوم 22 جويلية 2019 

عىل الساعة الواحدة بعد الزوال )13.00(.

أو ال  املشارك،  تدل عىل هوية  اشارة  الخارجي  يتضمن عىل ظرفه  يُقىص كل عرض 

يحتوي عىل جملة الوثائق املبنية اعاله وكل عرض ورد بعد اخر أجل لقبول العروض.

البلدية أثناء توقيت اإلداري: )الهاتف  وللمزيد من اإلرشادات ميكن االتصال بإدارة 

الفاكس: 78.654.160(.
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* النفطي حولة  )ناشط نقايب(   

ورغم  قليل.  ومنذ  صباحا  النبأ  وجاءنا  الرحيل.  ساعة  دقت 
لتخرج  صمت،  يف  ندعوك  كنا  الطويل.  ليلك  يف  انتظارنا  طول 
أنا  كنت  العليل.  الوطن  وعلّة  علّتك  عن  وتكلّمنا  صمتك  من 
ومحّمد  إليك.  املحبوبة  زوجتك  وراضية  إليك،  املخلص  رفيقك 
يزيد  ثم  األول،  حفيدك  ميان  لك  أنجب  إليك،الذي  الويّف  ابنك 
حفيدك الثاين الذي سّميته وعشقت اسمه وطلعته البهية لديك. 
إليك.  املحبّة  كنزة  حفيدتك  أّم  املدلّلة  الكربى  البنت  وسامح 
بيّة  وبنيّتها  لديك  املحبوبة  األخرى  الصغرى هي  البنت  وغادة 
حفيدتك املحببة إليك. وما أروع مهدي وخالد املحبوبني إليك. 
كنا يف انتظار وصيّة منك. تويص بها ألينا، لنتحابب أكرث ونتصالح 
فنبني  والكبري والكربى.  الصغرية والصغرى،  العائلة  لتتّحد  أكرث، 
لنا وطنا وعشاّ، نصون فيه فراخنا وأبناءنا وأجيالنا. بل نصون فيه 
شعبنا من لصوص األمس واليوم. نبني حلمك الوطني يف مدينتك 
الجميلة املشبعة باملدنية والتمّدن والوطنية. بعيدا عن األصولية 
الصهيونية.  التكفريية  الوهابية  الجبهة  عن  وبعيدا  اإلسالموية. 
نبني مدينتك العلامنية التي ال تؤمن بتسييس الدين وال تديني 

السياسة. نبني تلك املدينة املتمّدنة التي يكون فيها 
أي  وصيتك،  نبني  والدولة.  الدين  بني  الفصل 

متسامحا  اإلسالم  فيها  يكون  التي  مدينتك 
فيه  يكون  عربيا  وطنا  نبني  الكل.  مع 

املسلم ذلك الذي يسلم كل الناس، وكل 
يده  من  وأعجمي،  عريب  من  الخلق، 
ولسانه. نبني تلك املدينة العاقلة التي 
فيها  واإلسالم  إماما.  فيها  العقل  يكون 
فيها حّرية  وأمنا وسالما. وتكون  مأمنا 

شعارا  ال  ثابتة  أسسا  والعقيدة  الضمري 
التنزيل املحكم يف  وال كالما. كام جاء يف 

بُِّكْم فََمن َشاَء  قوله تعاىل »قُِل الَْحقُّ ِمن رَّ
فَلْيُْؤِمن َوَمن َشاَء فَلْيَْكُفْر« سورة الكهف اآلية 

29، لتكون رسالة للعاملني وللخاّصة وللعاّمة. نبني 
التي ال مكان فيها ال  لالستعامر وال لرأس  املدينة الوصية 

املال وال للتطبيع مع الكيان. تلك املدينة الوصيّة التي تقطع مع 
الوصية  املدينة  الظلم والفساد، والجربوت والذل والهوان. تلك 
التي لن تكون بوصلتها إال فلسطني القضية. ولن تكون فيها قبلة 

الجهاد إال ملرسى الرسول القدس العربية.
كل  نارص  يا  والوصية.  وصاياك  هذه  أليست 
مظلوم وكل قضية. يا من واجهتهم بصدر عار 
يف  والخداع،  واملكر  الخبث  من  خال  وقلب 
التلفاز  امليدان وعرب  التأسييس ويف  املجلس 
تجار  يا   « لهم  قلت  واملذياع.  والساحات 
الدين وأعداء الشمس والحياة، ويا محبي 

الظالم وأشباه الضباع«.
هذا رثاء وقصيدة. ملن كان وفيا للمبادئ 
النارص  لرفيقنا وحبيبنا  الحميدة.  واألخالق 
ستظل  املجيدة.  السرية  صاحب  الرباهمي، 
وستظل  ومفيدة.  هاّمة  وعربها  خالدة  ذكراك 

روحك حية خّقاقة بيننا عالية وحيدة.
فرحيلك كالحنظل مّر

وفراقك للعائلة والصحب أمّر
وللوطن أوجاع ويزيد وعمرو
فلرتقد بسالم أيها النارص الحّر

فرحيلك عنا كطعم الحنظل مّر ومّر 

رثاء ألهل الوفاء يف وفاة الّنارص الرباهمي

*حسني عبد الرحيم  

طبعا االرض كروية وتدور حول الشمس كذلك كام هتف 
»كوبرنيكس« قبل اعدامه عىل يد القساوسة الذين اتهموه 
بالتجديف والهرطقة.. أعشق لعبة كرة القدم التي اخرتعها 
عنها  تغرب  ال  التي  االمرباطورية  كانوا  الذين  االنقليز 
الشمس، وبالطبع قلدت بقية الشعوب املغلوبة الشعوب 
كرة  لعبة  اصبحت  أخرى  فلهذا والسباب عديدة  املنترصة 
القدم الرياضة االوىل لدى الغالبية من سكان العامل باستثناء 
امريكا الشاملية التي تعشق كرة السلة والرقبي والبيسبول 
الرياضية  العظمى  بريطانيا  ثقافة  عن  لالستقالل  كمظهر 
القدم  لكرة  العامل  بطولة  عىل  مؤخرا  حصلت  ولكنها 
النسائية الحديثة وللمرة الرابعة وهو أمر يستدعي التفكري 
النسايئ  الفريق  كابنت  ان  بل  هذا  ليس  أفرحني  ما  لكن 
ترامب«  »دونالد  ملقابلة  دعوة  رفضت  رابينيو«  »ميغان 
من  أخريات  وتبعتها  النسايئ  الفريق  تكريم  يريد  الذي 
العملية  الكرة يف قلب  الفريق لرفضهم لسياساته.  بطالت 
تعليق  أتذكر  االيديولوجية  الهيمنة  قلب  ويِف  السياسية 
العامل  بكأس  للرجال  الفرنيس  الفريق  فوز  عىل  »اوباما« 
»هؤالء ال يشبهون الغاليني: لكنهم فرنسيون« وهو بالطبع 
الفريق  يف  السوداء  البرشة  ذوي  الالعبني  اغلبية  اىل  يشري 

بطل العامل الفرنيس.
الشعب التونيس من اكرث شعوب العامل تحمسا كرويا ففي 
املسابقات الوطنية الجمهور منقسم بشدة بني »االفريقي« 
و»الرتجي« و»النجم الساحيل« مبا يشبه جبهات القتال ويف 
املباراة وحتى  الحياة ملشاهدة  الدولية تتوقف  املسابقات 
فيام  الوطني  الفريق  لتشجيع  بالطائرات  املحبون  يرحل 
وراء البحار وتكاد ترتبط العديد من الصداقات والعالقات 
وِغّل  خصومات  هناك  الكروي  االنتامء  عىل  االجتامعية 
وسباب ونكاية عقب وقبل املباريات بني من ال يشاركون يف 
الدفاع وال يف الهجوم وال يف احراز اهداف.. الجمهور الذي 

يجلس يف املدرجات وامام شاشات التلفزة.
الرياضة  البلدان محاولة لركوب قطار  هناك كام يف عديد 
تبّوؤوا  السياسيني  فعديد  سياسية  أهداف  لتحقيق 
هذه  شعبية  الستغالل  رياضية  جمعيات  يف  مسؤوليات 

الجمعيات
الوطنية تُخاض كمواقع حربية وليس  املباريات  واصبحت 
فيها  ويلعب  والخسارة  املكسب  فيها  يحتمل  كمنافسة 
االفضل  الفريق  تكون  فقد  االحيان  بعض  يف  دورا  الحظ 

وتخرس وال يستدعي ذلك الحرسة وال الشامتة.
نجوم كرة القدم أصبحوا أكرث شعبية من القادة السياسيني 
الكربى  الرشكات  مديري  ومن  االعالم  ونساء  رجال  ومن 
املاليني  اصحاب  من  اصبحوا  وكذلك  الجيوش  وقادة 
تنافس  اضحت  الرياضية  النوادي  يف  واالستثامرات 

االستثامرات يف العقارات والجامعات واملستشفيات
إللهام  وتنموية  اجتامعية  وطنية  مشاريع  غياب  ظّل  يف 
الجامهري يتحول السياسيون نحو تعبئة املشاعر الوطنية يف 
الجمهور مشاكله  الدولية فرمبا ينىس  الرياضية  املسابقات 
يتحول  قد  فالجمهور  حدين  ذو  سالح  وهذا  االجتامعية 

بعنف ضد السياسيني عند االخفاق أو الهزمية.
ارتفاع مستويات التعصب الكروي هو جزء من حالة تشنج 
عام يف كافة املجاالت وهو ما نسّميه االزمة العامة لنمط 
الحياة القائم وهو ما يستدعي التنبية والتحذير فالساحرة 
عن  والرتفيه  العباد  وإلسعاد  للرتفيه  اال  تكن  مل  املستديرة 
شاق.  عمل  يوم  بعد  املصانع  من  الخروج  بعد  العامل 
تحويل مسابقات كرة القدم إىل ما يشبه الحروب االهلية 
والعاملية وإىل سوق كربى لرتويج السلع والالعبني والرتهات 
للعبة  مناقضة  امور  وهي  املميتة  واالشتباكات  العنرصية 
ال  الذين  واملظلومني  الفقراء  لعبة  األصل  يف  هي  التي 
ميتلكون إمكانية لعب التنس وال القولف أحب كرة القدم 
وحدها  بالكرة  فليس  الكروية،  الهيسترييا  تستهويني  وال 

يحيا االنسان.

الكرة الساحرة املستديرة التطبيع األكادميي 
يف الجامعة التونسية 

لقد ناهض احرار العامل مرشوع صفقة  القرن التي مبقتضاها تصبح القدس عاصمة دامئة الرسائيل.
ولقد هّب احرار تونس خالل هذا االسبوع متجمعني يف ساحة محمد عيل ساحة النضال وأوالئك االحرار 
هتفوا عاليا أن ال تطبيع وال صلح وال تفاوض مع الكيان الصهيوين معتربين أن ذلك الكيان غاصب عنرصي 

عسكري استيطاين هو مبثابة الرسطان يف جسم الوطن العريب.
والالفت للنظر انه خالل هذا االسبوع نفسه خالف استاذ تعليم عال ملحق بدولة البحرين منذ سنوات 
الحراك السيايس املذكور فاقتحم اجتامع قسم اآلداب العربية والحال أن القانون مينعه من الحضور باعتباره 
ملحقا يخضع للنظام الوظيفي التعليمي لدولة البحرين ويف قانون وكالة  التعاون الفني التونسية خاصة 
أن الفصل 61 من مجلة الشغل يخّول للملحق بالخارج الحصول  عىل امتيازات التقاعد والتدرج الوظيفي 

ال غري. 
ولقد احتج بعض الحارضين من قسم اآلداب العربية عىل هذا االستاذ واعتربوه دخيال وغادرا  وطالبوه 
االنسانية  العلوم  بكلية  كمدرس  صفته  انعدام  إىل  إضافة  غريبا  عنرصا  باعتباره  فورا  االجتامع  مبغادرة 
املهنة  أخالقيات  وهاتكا  للقانون  وخارقا  الجميع  متحديا  البقاء  عىل  أرّص  ذلك  ومع  بتونس  واالجتامعية 
والقوانني الجاري بها العمل يف البالد مستمّدا نفوذه من دولة البحرين التي انعقدت فيها القمة االقتصادية 
برعاية امريكا والكيان الصهيوين يف غياب كيل للحضور الفلسطيني بل هّدد هذا الوافد عن البحرين زمالءه  
املنشور 93 لسنة  الجامعية ومنها  باالمتحانات  املتعلق  القانون  الغريبة يف خرق  لطلباته  إن مل يستجيبوا 

2005 وتدخل ايضا هذا االستاذ يف مقرتحات زمالئه لتدريس مواد أدبية بالسنة الجامعية 2019/ 2020 .
وقد تّم هذا التدخل السافر والالّقانوين مبوافقة رئيس قسم العربية وأتباعه باعرتافهم املوعودين وهاًم 
الجلسة، وهو مؤرش خطري  إدراج مقرتحاته  وتدخالته يف محرض  مقابل  بالبحرين  بالحصول عىل وظيفة 
يكشف عن تطبيع اكادميي وعلمي مع الكيان الصهيوين بدأت مالمحه ترسي تدريجيا يف مفاصل الجامعة 
التونسية يف ظل عامدة هشة بكلية العلوم االنسانية واالجتامعية بتونس تنتمي أصال اىل ساللة االستبداد 
البورقيبي ان مسؤولية وزارة التعليم العايل اليوم هي التصدي لظاهرة التطبيع االكادميي الذي يشجع بعض 
االساتذة امللحقني بدولة البحرين وباململكة العربية السعودية عرب ازالمهم من اساتذة  العربية والتاريخ 
واالحرار يف  الحية  بالقوى  نهيب  التونسية.وإننا  الجامعية  املؤسسات  بعض  االجتامع  يف  والفلسفة وعلم 
الشعب  مستعجل عىل حساب  ثراء  عن  الباحثني  هؤالء  ملثل  عالية  وطنية  نضالية  بروح  للتصّدي  تونس 

التونيس وعموم املناضلني االحرار يف العامل.
وأخريا يبقى لوزارة التعليم العايل وكل القوى املناهضة للتطبيع ان تقف حازمة ملنع هذا املد التطبيعي 
املتدثّر بالعلم حامية لنضالنا التعليمي وحامية لألساتذة الوطنيني الذين تصدوا لهذا االستاذ واتباعه مبارشة 
أو برفع قضايا داخل تونس وخارجها وإزاء هذا الوضع فان وزارة التعليم العايل ملزمة قانونا وأخالقا ماال 
صداع مبوقف حازم لحامية األساتذة املستهدفني املبارشين حاليا من ردة فعل قد تكون عنيفة معنويا وماديا  
ميكن أن يقوم بها هذا األستاذ ومن معه ما دام االغراء املادي الخليجي ساريا يف مفاصل الجامعة التونسية.
* محمد عزيز  
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* بقلم/ محّمد بن حموده   

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

لراموز )code( جديد يجعله يتالءم مع وسائط االرهابيني. 
من ناحيته، قام نبيل القروي هو اآلخر بخوض حرب الشوارع االتصالية، 
فلم 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 معها. عىل هذا األساس فإنه 
الدولة  النهضة بشكل خاص مساندة إضافية ملجهود  مطلوب من حركة 
الغنويش  العام من  الرأي  ينتظره  فام  االرهاب.  التوقي من  واملجتمع يف 
هو أن يرشح له حقيقة موقف النهضة من مقولة ›الطاغويت‹ مثال حتى 
قبل أن يسمعه مدافعا عن الدميقراطية والحرية. إذ من دون التأسيس 
القيمي  بعدها  يف  تبارشها  مبامرسة  وربطها  الحرية  لصالحيات  النظري 
 )facilité verbale( واملعياري فإنها ال تلبث أن تتحول إىل تيسري لفظي
وإىل رضب من التشدق )الحالة املوسومة باتفاق يف الكالم دون أّي اتفاق 
وجداين(. كذلك يحتاج الرأي العام أن يفهم مبدأ مراوحة النهضة ورئيسها 
بني مصطلحي االجامع )unanimisme( 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 مشاركته يف مؤمتر ›االجامع 
بكلمة  تركيا  يف  املنعقد  وسلوكا‹  وثقافة  وروحا  فقها  الجمعي..  والوعي 
التوافق ودوره  بأن يرشح مزايا  نيابة عنه-  النجار  املجيد  ألقاها د. عبد 
يف بناء الدميقراطية. يف املقابل تنقل مجلة ›الوعي االسالمي‹ 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 
العامة  الساحة  يف  التوافق  عرّاب  يهتم  ال  أن  إذن  عجب  ال  املشهود.« 
قانون  مرشوع  فرصة  يغتنم  أن  االخواين  السياق  ضمن  االجامع  وداعية 
النص  أو  القانون  إما  التوريث:  اختيار مرجعية  ليدافع عن حرية  اإلرث 
املستوى  عىل  الحرية  لهذه  النهضاويني  بعض  اعتامد  ورغم  الديني. 
مجتمعي؛  كبديل  طرحها  عىل  ذلك  مع  يتجرؤون  ال  فإنهم  الشخيص 
ولهذا ظل النهضاوي الذي يغادر النهضة –مهام تشبه ببقية زمالئه من 
السياسيني التونسيني- يواجهه الفراغ الحزيب والشغور السيايس. ومثل هذا 
الواقع سبق للغنويش بأن توعد به الجبايل وكل من يسايره خالل قيادته 
للمسرية التي نظمتها النهضة بعد أن حّل املذكور حكومة الرتويكا األوىل 
يوم اغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد. وفعال، إىل اليوم، يواجه كل من 
أن  ميكن  فكيف  أمامه.  املشهد  تصحر  تجربة  النهضة  مغادرة  يف  يفكر 
يصبح املشهد السيايس التونيس الحايل عىل هذا القدر من التصحر بالنسبة 

إىل نهضاوي يفكر يف املغادرة؟
معلوم أن نشأة العامل السيايس )le politique( ارتبطت تاريخيا بخيار 
الناس أن تنظر إىل تجّمعها كيشء  بإمكان مجموعة من  يصبح مبقتضاه 
مشرتك يهّم الجميع ويساهم فيه الكل ) res-publica(. وهكذا تتعدد 
السياسات ولكنها تلتقي حول املبدإ السيايس. ولهذا تكون السياسة غري 
سياسوية ويف تصالح مع العامل السيايس عندما تواظب عىل العمل من 
املواطنني  إحساس  زيادة  يف  ينجح  اجتامعي  مناخ  عنارص  ترسيخ  أجل 
بجامعيتهم؛ وذلك مبحاولة تحقيق ذلك اليشء عينه الذي أفزع االرهايب 
عملية  بالحديث  عنيت  الطاغوت،  مقاومة  باسم  األسوإ  القرتاف  ودعاه 
فك االرتباط بني واجب التضامن وبني االنغالق العقائدي، وذلك لريبطه 
يعني  ما  وهو  العام؛  والشأن  العامة  الساحة  ورهانات  بقيم  املقابل  يف 
القيام بحركة بديلة عن تلك النقلة التي متت عندنا منذ 14 قرنا عندما 

تتّم  الجامع حيث  إىل مؤسسة  الندوة يف مكة  دار  السلطة من  نقل  تّم 
البيعة والتي هي يف النهاية نوع من البيع والتخيل والتوكل. بكالم آخر، 
السياسة يف  الجامع مبوضعة  العامة إىل  الساحة  السلطة من  نقل  ارتبط 
أفق الديني بعد أن كانت متوضعة يف أفق العامل السيايس. وقد عرّب ابن 
خلدون عن التزام االسالم التاريخي بتعاطي السياسة يف أفق الديني فجزم 
بأّن »العرب ال يحصل لهم املُلك إال بصبغة دينية من نبّوة أو والية أو أثر 
عظيم من الدين عىل الجملة والّسبب يف ذلك أنهم لُِخلُق التوّحش الذي 
الهّمة  وبُعد  واألنفة  للغلظة  لبعض  بعضهم  انقيادا  األمم  أصعب  فيهم 
واملنافسة يف الرّئاسة فقلاّم تجتمع أهواؤهم فإذا كان الدين بالّنبوءة أو 
الِكرب واملنافسة منهم  ُخلُق  أنفسهم وذهب  الوازع لهم من  الوالية كان 
املُذهب  الّدين  من  يشملهم  مبا  وذلك  واجتامعهم  انقيادهم  فسهل 
للغلظة واألنفة.« هكذا ترتبط السياسة الدينية بتحويل الجامعات الفاعلة 
عىل   ،)groupes assujettis( خاضعة  جامعات  إىل   )groupes sujets(
هذا األساس كانت السياسة عندنا تتحرك ضمن أفق الديني )أي كتعاقد 
رمزي كبري يجعل من السلطة شيئا يهّم أويل األمر ووجهاء القوم( يف حني 
تعريفه  سبق  كام  السيايس  العامل  أفق  يف  الجمهورية  السياسة  تتحرك 
الجميع  يهّم  مشرتكا  شيئا  السلطة  من  يجعل  كبري  وطني  كتعاقد  )أي 
الرئيسية  الطاغويت  تهمة  إن  القول  باإلمكان  الكل(. هكذا  فيه  ويساهم 
-من منظور اإلرهاب- إفساده للجامعة عرب سامحه لألوباش بأن يخرجوا 
القتل.  من  أشد  هي  واألخرية  الفتنة؛  يوقعوا  بأن  وبالتايل  السلطة  عىل 
إما  الذي يجعله  املفرتض هو  التسيب  النهضاوي عن هذا  ولعل تعفف 
يلتزم بهرمية وتراتبية نظام الحركة أو يواجه مشهد التصحر العام. بكالم 
السيايس جعلها يف  العامل  النهضة يف بالغة  انخراط  آخر، من شأن عدم 
الغشاء  أن  األربع؛ ذلك  الجهات  املاء من  بها  التي يحيط  الجزيرة  وضع 
الرهيف الذي يفصل بينها وبني املجال السيايس هو نفسه ما يضمن قيام 
عالقة تعدية وتأدية بني النهضة وبني مجموع مكونات ما ميكن تسميته 
ابن  كالم  مع  تتصادى  بنربة  الغنويش  كتب  وفعال،  املسجدي.  باملجتمع 
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 عىل الدين، فاضطُهد وُعّذب، ولكنه يف 
النهاية استطاع أن يؤلب الرأي العام 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 
الفقهية.  املذاهب  تعدد  حرية  هي  النهضة  حركة  رئيس  يتصورها  كام 
فهل ميكن أن يأمل تأييدا أكرب من ذلك من يعترب أن الجهاد هو كالصيام 

والصالة واجب رشعي ينبغي أن مينع من أن يطرأ التغري عىل العقيدة. ويف 
نفس املقال يدعم الغنويش هذا التوجه باالستنتاج أن »تحرر السياسة من 
الدين هو تحويل الدولة إىل مافيا واالقتصاد يف العامل إىل نهب، والسياسة 
إىل نوع من الخداع والدجل، وهذا ما انتهى إليه األمر يف التجربة الغربية، 
فيه  الدولة  حياد  »موضوع  أن  يعترب  فهو  ولهذا  إيجابياتها.«  بعض  رغم 
قدر غري قليل من املغامرة، إذا كان املقصود هو فصل الدين عن السياسة 
»الدين  نظره  ففي  إالهيا.«  تنزال  والدين  برشيا  منتوجا  الدولة  باعتبار 
الدولة  القناعات الشخصية، أما  الدولة وإمنا  مداره األسايس ليس أدوات 
والصحة  الشغل  كمواطن  كل يشء  قبل  للناس  الخدمة  تقديم  فمهمتها 
الجيدة واملدرسة الجيّدة، أما قلوبهم وتدينهم فأمرها إىل الله، إذ إن أعظم 
قيمة االسالم هي قيمة الحرية.« عموما، من الجيل أن أفق الحرية كام 
يفهمها الغنويش هو الديني وليس السيايس. بينام يلتزم 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 وعفوية، وبشكل تطوعي مجاين، الغاية منه هو خدمة الجامعة 
والحفاظ أو الدفاع عن مصالحها، واملنافسة مع الجامعات األخرى، دون 
تكون  أن  ودون  أساسية،  أو  تنظيمية  قوانني  إىل  حاجة  هناك  تكون  أن 
االجتامعية  التنظيامت  لهذه  إدارية  مجالس  أو  تنفيذية  مكاتب  هناك 
التلقائية، والتي كانت تحكمها عادة األعراف والتقاليد، والحس األخالقي 
املشرتك، والرغبة يف التضامن التي يحفز عليها االنتامء العرقي، أو املحيل 

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

من الصوفية التي تؤرش عليها كلمة ›الجميع‹.

اإلرهاب وحرب الشوارع االتصالية
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* حاورته أمل بوناب     

حامدي املزي كاتب ممثل ومخرج مرسحي ومنشط ثقايف أصيل 
مدينة ماطر والية بنزرت وهو من خريجي مركز الفن املرسحي 
بول  بجامعة  املرسح  فن  يف  دراسته  واصل   ،1974 سنة  بتونس 
املرسحي  الفن  درس  فرنسا(.   -  Montpellierمونبيليي( فالريي 
باملعاهد الثانوية من سنة 1974 إىل سنة 1984 كام خاض املزي 
تجربة التمثيل من خالل مشاركته يف أعامل فرقتي بلدية بنزرت 
سندباد  دار  أسس   1989 سنة  ويف  الكاف.  وفرقة  تونس  وبلدية 
للمرسح كام أسس الجمعيّة التّونسيّة للفّنانني. وهو من خّريجي 
برئيس  كلّف  كام   2011 سنة  الّدراميّة  للفنون  العليا  املعاهد 
شغل   .2013 سنة  املرسحيّة   العروض  النتقاء  الوطنيّة  اللّجنة 
عديد املناصب اإلدارية ضمن وزارة الثقافة، له عديد املرسحيات 
التّوحيدي  حيّان  أبو  »حّدث  »الّناعورة«،  مرسحيّة  أشهرها:  من 
قال... »العاصفة«، »حّق الرّد« »كواليس« حكاية طويلة »سينام« 
ييل  وفيام  »الكوارس«...  »االستعراض«،  الّنجوم«  إىل  »الّناظرون 

حوارنا مع املبدع حامدي املزي:

الكتابة  بدأت  متى  املرسح؟  عامل  ولجت  كيف   *
املرسح  فن  إىل  مبارشة  اتجهت  ملاذا  املرسحية؟ 

وليس إىل جنس أخر كفن الرواية أو الشعر؟
األفالم يف  مولعا مبشاهدة  التمثيل أليّن كنت  تولّد عندي حب   -
قاعات السينام مبدينة منزل بورقيبة حيث درست املرحلة االبتدائية 
وكان  »األوالمبيا«  »ميرتوبول«  سيني«  »مون  »راكس«  والثانوية: 
الفرتة إىل جانب  املتاح يل يف تلك  الوحيد  الفن  الّسابع هو  الفن 
تحفزين  كانت  والتي  ومسلسالت  متثيليات  من  يبثه  وما  املذياع 
كتابة  إىل  وأسمعه  أشاهده  ما  كّل  أترجم  وكنت  التقليد،  عىل 
ذلك  كان  سواء  وأقراين  أصدقايئ  صحبة  أمثلها  قصرية  مرسحيات 
الفن  إىل  املحفز التجاهي  وكان  الثّانوية  أو  االبتدائية  املرحلة  يف 
كان  الذي  أساتذيت  أحد  كداس  املنجي  األستاذ  تشجيع  املرسحي 
بآخر  االحتفال  يف  تقدميها  قصد  مرسحية  أعامل  بإعداد  يكلفني 
السنة. ورغم وجود أجناس إبداعية أخرى كنت أقبل عليها كقراءة 
الروايات واالهتامم بالّشعر واملوسيقى إال أين ملست أن املرسحكان 

قادرا عىل استيعاب مختلف  هذه التعبريات لتنصهر فيه.

املرسح  تأسيس  يف  املساهمني  أول  من  كنت   *
رغم  منه  املستقيلني  أول  وأيضا  التونيس  الوطني 
أسباب  فام  السوييس.  املنصف  بالراحل  املتينة  عالقتك 

االستقالة؟ هل ندمت؟
- ملا كنت مديرا لدار الثّقافة ابن زيدون بالعمران سنة 1983 طلب 
الفريق املؤسس  السوييس أن أكون ضمن  املنصف  املرحوم  مني 
التنشيط  بقسم  آنذاك  فقبلت وكلّفت  التونيس  الوطني  للمرسح 
مرسح  قواعد  فيه  أريس  منوذجيا  مرشوعا  قدمت  كام  والرتويج، 
الشباب، إذ كان ضمن إطار هذه املؤسسة حوايل 10 أساتذة مرسح 
ملحقني درّسوا يف مختلف املعاهد الثانوية وهو التربير املوضوعي 
لهذا املرشوع يف منطلقه وأنجزت مرسحية »أحبك يا متنبي« سنة 
1985 والتي مثّلت تونس يف الدورة الثانية أليام قرطاج املرسحية 
ملرسح  جديدتني  ورؤية  ديناميكية  إحداث  من  ذلك  مكننا  وقد 
الشباب معتمدين عىل التكوين واإلنتاج. بدأ هذا املرشوع يكتيس 
املعاهد ويف مختلف واليات  بتنظيم تظاهرات يف صلب  رشعيته 
هذا  لكن  الوطني،  املرسح  أيام  تنظيم  خالل  من  الجمهورية 

التميش أثار حفيظة املقربني من  املرحوم املنصف السوييس الذين 
مارسوا ثقافة النميمة ومعاقبة الكفاءة وتّم إجهاض هذا املرشوع 
مام دفعني إىل االستقالة من املرسح الوطني وعدت إىل التدريس، 
ومل أندم بل كان سببا يف تأسيس فضاء إبداعي خاص واصلت فيه 
تثبيت مرشوعي املرسحي من خالل دار سندباد التي أسستها سنة 

 .1989

دار  تأسيس  عىل  سنة   30 مبرور  ستحتفل  قريبا   *
مرسحيا،  عمال   19 برصيدها  والتي  للمرسح  سندباد 
قد  نفسك  تعترب  هل  قلبك؟  إىل  األعامل  أقرب  ماهي 

نجحت يف أداء رسالتك كمبدع؟
- ال يستهويني الركون وال أرتاح اىل االطمئنان. أنا »دون كيشوت« 
يحارب  ومازال  كوابيسه  وحتى  الحلم  يستهويه  مازال  الذي 
الطواحني مبختلف أشكالها املجازية والرمزية ومازلت أقذف بنفيس 
كّل مرة خارج نفيس بحثا عن دروب جديدة يف هذا الفن العظيم 
عميل  مجال  يف  أحفر  أن  أحاول  ومتجدد.  حي  فن  املرسح  الن 
 l indiffinissable substance وأبحث عن تلك الجوهرة الغامضة
التي بحث عنها قبيل رواد املرسح العاملي، أحاول أن أكون أفضل 
مرسحي، ألنك إذا مل تكن األول فال أهمية أن تكون الثاين أو العارش 
لذلك أنا حريص عىل تجديد خاليا معرفتي وتجاريب حتي ال أكرر 

نفيس.»نوم العقل يوقظ الوحوش« كام قال الرسام غويا.
سأحتفل أواخَر هذه السنة مبرور 30 سنة عىل تأسيس دار سندباد 
وجداين  من  قريبة  وكلها  مرسحيا،  عمال   19 فيها  أنجزت  التي 
مع  لكني  والتاريخي  الشعري  التفاؤل  ضد  فأنا  وكرهتها  أحببتها 
أبرزت ذلك يف مختلف أعاميل، حاولت كل  الوجودي وقد  األمل 
مرة أن أصنع »املعجزة الفنية« يف ظل العوائق والهزائم. ويصعب 
عيّل تقييم تجربتي من خالل هذا املسار بسهوده وخموده فاألمر 
املرسح  يشاهدون  الذين  املتمرسني  والباحثني  النقاد  إىل  موكول 

ويتابعونه عن قرب بالنقد والتحليل وكذلك الجمهور.

مرسحيني  عىل  راهنت  »الكوارس«  مرسحية  يف   *
عربية  بلغة  مبارش  غري  مشفرا  خطابا  واعتمدت  شبان 
بأن  منك  إميانا  األسلوب  هذا  اعتمدت  هل  فصحى، 
الحيس  التأثري  خلق  يف  األفضل  هو  النخبة  مرسح 

والذوقي لدى املتلقي أكرث من املرسح الشعبي؟
يعد ترشيك الشباب يف أعاميل املرسحية متشيا وضعت لبناته منذ 
أواسط السبعينات يف املرسح املدريس والجامعي ومرسح الهواة. 
أردت مع هذه الرشيحة أن أصنع مرسحا  نخبويا بسيامت شعبية 
وأن نرتقي بالذائقة الجامهريية إىل درجات أعىل ويبقى املرسح 
إشعاعا  األكرث  لكنه  املتغريات،  ظل  يف  هشاشة  الفنون  أكرث  من 

عندما تتوفر له اإلدارة السياسية والظروف املوضوعية.

سلبية  رصدت  مرسحية  أعامال  املزي  حامدي  قدم  هل   *
مرحلة  باعتبارها  السابق  واالجتامعي  السيايس  الواقع 

استبدادية أجهضت أحالم التونسيني إىل حد ما؟
يعرب  وهو  والهناء،  باألن  بالرضورة  ّمقرتن  مرسحي  عمل  كل   -
الرقابة  اىل مضايقات  تعرضت  االجتامعي.  واقعه  اختالجات  عىل 
مرسحية   يف  األوىل  مناسبات،  ثالث  يف  سندباد  دار  يف  املرسحية 
 1993 سنة  التحقيق«  »ويستمر  والثانية   1989 »الناعورة«سنة 
املدونة  إىل  أعود  أن  عيّل  وكان   ،2009 الرد«سنة  »حق  والثالثة 
املرسحية العاملية من خالل نظريات  املرسحي »براشت« وأستقي 
الذكاء،  الحقيقة فاعتمدت:  لكتابة  الخمس  العوائق  منها نظرية: 

والشجاعة، والفن، والحيلة، والتمييز.

* كيف تحدد تقنياتك يف اإلخراج؟
فهي  اإلخراجية  الرؤية  من  يتجزء  ال  جزء  املرسح  يف  التقنيات   -
وتقيم  لإلخراج  السيميولوجي  التصور  نتيجة   ديناميكية  عنارص 
un jeu de cor- ةالالقة توافق وتناسب يف كامل الفرجة املرسحي

respondances et de proportions

ملرسحة  اليوم  ملحة  رضورة  هناك  هل  رأيكم  حسب   *
وتصويره  املضطرب  واالجتامعي  السيايس  واقعنا 
واضحة  نقدية  مرسحية  مشاهد  خالل  من  فني  بشكل 

أو مشفرة تسعى إليجاد الحلول واملعالجات البناءة؟ 
والسيايس  االجتامعي  بواقعه  مقرتنا  القدم  منذ  املرسح  كان   -
ويعرّب عنه بأشكال مختلفة وهو ما يضفي عليه الجانب الحيوي 
بالطقوس  مرتبطة  كانت  اليوناين  املرسح  فأصول  والدينامييك 
»أرستوفان«.  بعد يف مرسح  نقدها من  تّم  التي  باآللهة  الخاصة 
تحتوي عىل عروض  الرسمية  األعياد  فكانت  القدمية  روما  أما يف 
العبيد  باألدوار  ويقوم  وصاخبا  هائجا  جمهورا  وتجلب  مرسحية 
فقد ظهر يف  القروسطي  املرسح  أما   .les affranchis املتحررون 
الهزيل  والكنائس. وبالتوازي تطور املرسح  التعبد كاألديرة  أماكن 
الذي قطع مع الكنيسة وظهرت أول أوبريا هزلية كام ظهرت يف 
إيطاليا امللهاة الفنية. املرسح اإليليزابايت ازدهر يف أنقلرتا متجاوزا 
االقتباسات العاملية من املرسحيات الرتاجيدية وبحث عن أشكال 
من  وانطالقا  الفرنيس  الكالسييك  املرسح  أما  مبجتمعه.  خاصة 
األبحاث حول فن الرسم املنظوري la perspective فقد متكن من 
ابتكار مبدإ الركح عىل الطريقة اإليطالية. أما املسارح التي ظهرت 
يف بداية القرن العرشين من مرسح العبث والخام ومرسح اإلثارة 
والتحريض والتجريبي والوثائقي واملخربي واملرسح الفقري واملرسح 

الكاتب واملخرج املرسحي حامدي املزي يف حوار خاص للشعب

ومازال  كوابيسه  وحتى  الحلم  يستهويه  مازال  الذي  كيشوت«  »دون  أنا 
يحارب الطواحني مبختلف أشكالها املجازية والرمزية
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الشامل فتهدف كلها إىل مخاطبة حواس الجمهور وهدم الحدود 
بني الحياة واإلبداع.

أردت من هذا كله القول إن الفن املرسحي فن جديّل له القدرة 
الفائقة عىل االستفادة من كل األجناس اإلبداعية بحثا عن صيغ 

مثىل يف طرح مشاغل العرص ونقدها  بأساليب مختلفة.

طغت  التلفزيونية  الدراما  إن  اليوم  القول  ميكن  أال   *
عىل املرسح فألقت به يف الظل؟ ما رأيك؟

تحتاج  وهي  الغموض  يشوبها  عالقة  بالتلفزة  املرسح  عالقة   -
الهيكلني.  بني  املتشعبة  العالقة  لتوضيح  تأمل حازمة   إىل وقفة 
فاملرسح ال يدر عىل املمثل الربح الذي يقابل مجهود عمله يف 
املشاركات  تغريه  لذلك  أشهر،   4 أكرث من  يستغرق  إنجاز عمل 
الشهرة  أكرث وتحقيق  أموال  للحصول عىل  التلفزية  يف األعامل  

بشكل أرسع.

واملمثل  واملؤلف  املخرج  األعامل  بعض  يف  كنت   *
هذا  أن  تعتقد  أال  املمثلني,  أزياء  مصمم  وحتى 
بالتخصص  أتؤمن  املرسحي؟  العمل  عىل  يؤثر  التداخل 

الفني؟
الكاتب   ذهن  يف  تنبت  فكرة  بانبالج  يبدأ  املرسحي  العمل   -
ان قمت  اختصاصات. وقد حدث  إىل عدة  تتفرع  ثم  فيصيغها 
اعتمدت عىل  بتصميم مالبس مرسحية »الكوارس« بنفيس ألنها 
وأنجزها  املالبس  برسم  أقوم  وكنت  وغرائبية  عجائبية  مناخات 
وأعّدلها  حسب رؤيتي اإلخراجية. أما يف ما يخص الكتابة فإنها 
وال  والجاملية  االيديولوجية  واهتامماته  املبدع  فكر  عن  تعرب 

ينتظر أحدا ليعرب له عن خطابه .

أم  نص؟  أزمة  هي  التونيس  املرسح  أزمة  هل   *
إخراج؟ أم جمهور؟ أم ماذا؟

لنا  ليس  ألنه  التونيس  املرسح  يف  أزمة  عن  الحديث  ميكن  ال   -
تجربة عريقة كاملرسح الصيني  أو الياباين أو الفرنيس أو اإلنقليزي  
املعريف  الرتاكم  تعش  ومل  حديثة  التونسية  املرسحية  فالتجربة 
التي عاشته تلك املسارح، لذلك مل تبتكر نظرية وال مدرسة وال 
منهاجا خاصا باملرسح التونيس بل هذه تجربة هجينة استفادت 
واقتبست من املدونة املرسحية العاملية ومن أطروحاتها، ولذلك 
ال ميكن الحديث عن أزمة بقدر ما ميكن الحديث عن إختالل يف 
املامرسة املرسحية. هذه اإلخالالت تراكمت بسبب غياب التفكري 

السيايس حول املرسح.

متخصص  مرسحي  نقد  عن  اليوم  الحديث  ميكن  هل   *
فنيا  ويطوره  العريب  املرسح  صريورة  يف  يؤثر 

وفكريا؟ أم أننا مل نصل بعد إىل هذه املرحلة؟
النسحاب  كبرية  انتكاس  حالة  يعيش  الراهن  املرسحي  النقد   -
األقالم املتميزة التي صنعت ربيعه وساهمت بقدر كبري يف تطوير 
التجربة املرسحية عىل امتداد 40 سنة. أما اآلن نادرا ما نجد مقاال 
يستويف حق الفرجة املقرتحة نقديا. بل هي كتابات جافة تعتمد 
امللفات الصحافية ولعل األزمة تعمقت بسبب غياب الفضاءات 

النقدية املختصة كاملجالت والدوريات والحوليات...

* ما هي مالمح مرشوعك املرسحي الجديد؟
- أنجزت كتابا بـ 520 صفحة بعنوان: دار سندباد النشأة واملسار 
العربية للمرسح وقدمه األستاذ محمد مومن  الهيئة  بدعم من 
كام ذيّلته األستاذة فوزية بلحاج املزّي. وأتعرض فيه اىل تجربتي 
املرسحية بدار سندباد عىل امتداد 30 سنة من خالل 19 عمال 

مرسحيا.
كام أنجزت رشيطا وثائقيا بعنوان: »ثالثون وبعد...«، وسيعقب 
ذلك مرسحية »النار الباردة« إلنجازها يف إطار االحتفال بثالثينية 

دار سندباد هذه السنة. ويل مشاريع أخرى بصدد التشكل.

* أبو جرير:    

صوته  يأتيني  عاما  ثالثني  من  أكرث  منذ 
القلب،  مزهريّة  يف  تسرتيح  فراشة  كرتانيم 
تغسل غبار الكواليس التي علقت عىل سقوف 
اىل   يتسلل  القديم،  بالبهو  الحبيسة  القصيد 
األمنيات كعطر أقحوانة نبتت فوق مئذنة ال 

يزورها إالّ العذارى.
أخىش أو أرتاد الشوارع وحدي وان حدث 
الليل  سكون  من  تغطيني  صورته  فإن  ذلك 
الطويل، مل كم يشبهني ألّن أيامه تتسع باتّساع 

حمولة سفينة مشدودة فوق ندى الكلامت.
كنت أخاف عىل أحالمي أن تستيقظ وال 
املاء  الواقف عىل منحدر أشواقي. مثل  أجده 
صورة  عبث  يتكشف  الالهث  خجيل  يعبد 
القدر  عقم  ورقص  الكؤوس  أناشيد  اعتادت 

امللعون.
سليلة  كّوة  عنوانها  قّصة  جامعي  رحيّم 

توت كوكب الصفح يوم غروب الرشق.
القلب  يف  رصاصة  النبيذ،  رذاذ  مثل  رائع 
جيش  مثل  حويل  يتعّدد  صدري  ضاق  كلام 
ويرتك  والصوف  بالقطن  روحي  يضّمد  قديم 

جثّته بال قميص.
عىل  َحَنوا  الذين  اىل  ميم..  الم..  ألف.. 
جثتي األوىل بقميص فاخر قيل يشبه الكفن...

 أقول: أشّق كفني يا هؤالء املوىت وأخرج 
بصيص  من  أعرايس،  طبول  الريح  مع  ألدّق 
جسد،  قلب،  ومفاتيح  غريب  وحرب  نافذة 
رمل  يصارع  وعمر  نار  من  وامنيات  قصيدة 
تحت  أّمه  عن  يبحث  كطفل  يدور  الفراغ، 

األنقاض والدنيا تدور.
حجر من حّمى مخلوطة بالوحي ينرصف 
كسيارة إسعاف حبىل باملهمشني، حرّا وعميدا، 
فكيف  خطاف،  أجنحة  عىل  كشعاع  شفيفا 
يستوي النجم منزوع الشمول له ما يدل عليه

له ما يدّل 
له شميسه الجارحة 

له رشفة ال تطّل 
صباح...

كبسمة شيخ
كلسعة برد 

عميقا مضت يف العظام 
صباح حجر

لهذا الصباح الحرام 
كأين استعري الرموز القدمية واملحرم وأوقد 
ألحيك  الكالم  نشوات  وأرتق  املجاز  يف  الّنار 
الذئاب  عواء  من  الهاربة  القمرية  القصائد 

حتى ال يقول:
... وكلام استسلمت شمسه للنعاس: 

يقول: 
لن أكون وحيدا هذه الليلة 

ويرسع يرشع الباب 
لتدخل 

بكّل فتنتها العزلة.
كأين أرى الكائنات الدقيقة تنهض للعشاء 
من بقايا نعاس فوق رفوف من ورق االختناق، 
حفر  ال  مهدئة  وحبوبا  معجزة  أحتاج  قد 

وتواريخ  الغيم  غوايات  ونفض  مسريته  برئ 
الشامئل.

الجانبية،  الشوارع  يف  الكالم  صمت  من 
معدتها  حديقة  يف  الذباب  طنني  رنني  من 
متقيحة، من عىل مدارج املرسح البلدي يهّش 
العايل  باملعهد  بكر  نخلة  امرأة، تحت  هذيان 
الشاعر  للراحل  كتابه  فاتحة  يقرأ  للموسيقى 

محمد رضا الجالّيل:
خذوه مثلام جاء

وقولوا هكذا الرسل 
وهاتوا الخمر صبّوها 

لئال يرسع األجل
وخلّوا بينكم سكنا 
يقيم كاألىَُل رحلوا.

أو يعّد للشمس طفلة البدوي الهارب من 
وهم العواصم، ينفث آهاته لتطري عىل أنغام 

اوتار عود الفنان الذي ال يغىش رضا الشمك.
موقع  يف  يقف  ال  للتحّدي  العاشق  انه 
والفطرة  والطبيعة  الحّرية  هو  الوسيط، 
الطرقات  كل  عبّد  اجتامعي  لنمط  واملقاتل 
مقدسة  متيمة  إنه  حديد،  من  مبسامري  أمامه 
املفردة  اللوحة  انه  البالد،  عنق  من  تتدىل 
املوحشة،  الشمس  قلب  يف  الصليب  كلمعان 
انه وليمة النسيان، إنه الشاعر املجّمد يف نظام 
املعاين ومع ذلك مازال هنا وهناك يحلّق بني 
وبني  الجديد  والنفاق  القديم  الهواء  قطبي 
املاء  أهداب  عىل  آياته  يتلو  ومئذنة  مئذنة 

حتى ال تنام نهود النساء.
الحكايا  يفرتس  الزمن  اإلسم  تأويل  من 
جسم  أمامي  ميّر  الجغرافيا  لعنة  والتاريخ 
الشاعر محمد الصغري اوالد أحمد ذات جلسة 

يف مدينة زاما، حكاية تلّح عيّل قولها:
»الشاعر الوحيد يف تونس الذي ينافسني 
يف صعلكتي وبذاءيت ونرثي هو رحيّم جامعي« 

مل تبنه الدولة 
بيتك العاري 

ومل ينسج العنكبوت 
فآمنت بالريح يف غيّها 

وغّنيت:
أحب بالدي نعم 

وكل الرياح بيوت 
وقلت:

ماذا يهّم... إذا كانت الدنيا لهم...؟
وخانني أهيل 

وحتى القطار يفوت 
وقلت:

إذا خذلتني أعنابهم 
فدولتي ُسعدى 

وكّل عرايئ... يغطيه توت 
* رحيّم جامعي 

من مواليد أفريل 1962 
كتب يف عديد الصحف واملجالت التونسية 

والعربية.
وعود  رغم  العمل  عن  عاطل  املهنة:   *
منذ  الحايل  الوزير  وآخرهم  الوزراء  عديد 
الشعر  يف  الجوائز  عديد  عىل  حصل  سنتني 
مفدي  جائزة  أهمها  األديب  واملقال  والقصة 

زكريا املغاربية للشعر بالجزائر.
* اإلصدارات 

- جثة يف قميص سنة 2000 
- للريح أعراسها أيضا سنة 2001 

- بانوراما عىل شوارع الروح 2002 
- ابعد من نبع الغزال سنة 2009 

له أكرث من 18 مخطوطا 
يقول:

 إلهي تعبت كثريا 
من السري وحدي نحو العدم 

فهبني بالدا كهذي 
بال ساسة هّمج 

تّفه ركّع ساجدين 
بالدا بال نسوة باردات

بال أمل كاذب 
بال رشطة فاسدين 

بال حاكم يسجن الشمس
والطري والنهر والحلم واألغنية 

بال صحبة حاقدين 
أموالي هبني طريقا 

بال عطش يجرح الروح واألغنية
 بال مطر من رساب 
بال اخوة جاحدين 
إلهي وأنت حبيبي 

تدبّر لقلبي بالدا 
كهذي التي رشّدت طريها لكن...

بال عاهرين وتّجار دين.

رحّيم جامعي... يف الغبش املريب

يكتب من جثته قميص رحلة شاعر 
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»هوامش« مرشوع مرسحي 
للمخرج حسام الزريبي  

 قدمت مرسحية هوامش إخراج حسام الزريبي ونص لعيل عامر عرضها ماقبل األول يوم 1 جويلية 2019بدار 
الثقافة الرقاب.

مرسحية هوامش بادرة شبابية تم انتاجها بدعم من ) درميز شباب ( إرشاف الفنانة ليىل طوبال . 
تيمة مرسحية ورؤية اخراجية تنازعت فيها الكثري من قيم اإلنسان توغال يف عوامل تحذر وتنذر من كل أشكال 
التطرف عىل عدة مستويات منها االجتامعي والسيايس والديني لتدفع باملتفرج إىل حافة السؤال وتعيده للنظر 
يف شأنه العام والخاص انطالقا من واقعه اليومي ، ثنائيات ومشاهد وحورات ورؤية جاملية تساقطت فيها 
األقنعة بعيدا عن مرسح التجميل والتنميق لهدف إعامل العقل الذي بات اليوم راهني مطبات من الرصاعات 
دون فكر أو ثقافة أو سؤال... هوامش توغل يف املحلية وانفتاح عىل ماهو كوين » إنها حكاية بالد يف داخل 
دواخل الجمهوية » وحكاية وطن أنهك بفعل فاعل مل ينصفه شيئا ال التاريخ وال الجغرافيا ، مشاهد فجائعية 
تضعنا يف بوتقة ال متناهية من األسئلة والتنبأت ... ثورة وثروات منهوبة رصاعات تروى مصرينا وتدعونا اىل 

لتأمل كل العوامل انطالقا من مستويات عديدة .

قصة: 

رحلة إىل املجهول
* سمري مجيد البيايت   

جلس متأمال حاله الذي هو فيه.. ونظر يف املرآة لريى 
كانت  وجهه؟  يشاهد  مل  له.  صورة  يَر  مل  وجه  تعابري 
الزجاجي.  اللوح  غطت  ودما.  دموعا  تنزف  املرآة... 
سمع صوتاً مبحوحاً يخرج من أعامق أعامقه: رحلت.. 
رحلت... خالص... قالها، لن أراها مرًة أخرى. آه.. آه.. 

يا إلهي...
العمل، وهو يكتم إحساسه بحرقة وآالمه..  ذهب إىل 
األسبوعية  أجوره  ليقبض  األول  األسبوع  نهاية  وانتظر 

وهكذا األسبوع الثاين، والثالث.. 
اشرتى آلة غيتار، وهو مل يعزف من قبُل.. أحب شكله 
يف  جمع  ما  حاصل  من  قيمته  دفع  أوتاره.  وصوت 
وتراقصت  برقة،  أوتاره  يداعب  بدأ  املاضية.  األسابيع 
شديدين.  وعنف  عليه  بقوة  رضباته  اشتدت  األوتار. 
بدأ  اليه..  ونظر  قليالً...  هدأ  تنقطع.  أن  كادت  حتى 
يتحسس جسمه بلطف وحنّو. وكأنه فتاة أمامه. كان 
قابعا يف غرفته الخاصة. ويف إحدى زواياها وجد فسحة... 
فَرََش قامشه األخرض اللون. رتّبه بلطف واهتامم. وكأنه 
يحتفل بصديق عزيز عىل قلبه، ونظر إلية وكأنه الوداع 
األخري، وعيونه تقطر دما. أمسكه من رقبته، ورفعه إىل 
األرض  إىل  به برضبٍة خاطفة، وشديدة  األعىل، وهوى 

فتهّشم إىل أجزاء، وأجزاء مبعرثًة هنا وهناك.
الحار... مال  بالبكاء  إليه حاله.. وبدأ  ما آل  إىل..  نظر 
بعينه إىل الجانب اآلخر.. وكان )االستاند الخشبي معلقاً 
يف وسطه لوحته البيضاء( وبجانبه عدة األلوان.. وبدأ 

يرسم نفسه .. 

أخرج ساملا
* منصف الخالّدي  )شاعر تونيّس(   

ألتهُم فطوري الصباحّي

بنفس مطمئنة
وضاحكا عىل امللوك

فأنا لسُت ملكا
ليدسَّ يل أحدهم السّم يف كوب حليب

أو ليهجم الّسوس الكامن يف خشب األرسّة
عىل الكريّس

ناخرا أرُجله األربع
فأسقَط.

قد تعلُق بيضة

أو قطعة خبز يف الحلق
لحظة إعالن الراديو عن سقوط قنابل 

فوق مستشفى للوالدات 
أو حني تخربين االبنة وهي ترتّب محفظتها 

أن سعر الطباشري 
صار أرفَع من سعر كتب الشعر

أو مام ترثثر به الزوجة يف عصبية 
وترّدده بعدها سكاكنُي املطبخ 

أمام سلّة الخرض الفارغة.

أفتح خزانة األدوية ثم أغلقها 
فأنا ال أريد أخَذ يشء 
كان من قبُل للفرئان.

أتحتاج لسعة بعوضة 
أو خدش أظفار 

أو قشعريرة يف الرسير
إىل كل هذه األدوية؟

أفتح باب منزيل 
وأخرج ساملا.

* صالح فائق )شاعر عراقي مقيم يف فيليبني(

***

أحّب أن أجمَع اصدقايئ األوائل

لالحتفال بهم يف ضاحيٍة أو قرب جبل

ال يهمني إن وصلوا يف أكفانهم أو عراًة

سأقُف مرّحبا بهم، أخدمهم

وحنَي يتكلموَن سأصغي إليهم بكل انتباه

كام فعلُت قبل خمسني سنة

***

دفَع بايب، دخَل غاضباً

ألقى أمامي حزمة قصائد.

ـ كانت مبعرثة بني صخوِر الشاطىء، أخربين

أشكرُه، أتظاهُر باألسِف، أستنكُر غفلتي

وأتبّجُح بالدهشة 

لكني، حقاً، تركتُها هناَك ألتخلَّص منها.

يخرُج، أندفُع وراءُه

ـ أرجوك، مل تخربين حتى بإسمك

ـ إسمي صالح فائق.

يبتعد، يختفي

***

أكتُب دون أسٍف أو حزن

يعرُف ذلَك أفٌق غري بعيد

ونهاٌر ينقيض كّل مساء

ليعوَد نهاراً آخَر غداً

يراين، كام تركني، جالساً عنَد بيٍت صغريٍ قرَب قريٍة: 

واحدة من سبعة آالف جزيرة

نصفها فارٌغ والنصف اآلخر مكتّظ ببرٍش

ال يعرفوَن، مثيل، ملَ هم هنا...

مقاطع من نص طويل
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ثقافة

كلمة حق    

أي استحقاق هذا؟
 النفطي حولة )ناشط نقايب(    

ضبابيا  السيايس  املشهد  مازال 
الحكومات  توايل  ورغم  ومرتبكا. 
والتمثيل،  التدجيل،  يف  وتناسخها 
واللعب عىل هموم الناس، إال أن 
املشهد ازداد بؤسا وتأزما وقتامة. 
ما  انتداب،  وال  كان  تشغيل  فال 
عدا النزر القليل الذي تسمح به 

التي  االمالءات  تلك  األجنبية.  واالمالءات  والوساطات  الرتضيات 
يدار الجزء الكبري منها يف العلن وعىل املزاد العلني، وعىل قارعة 
تديرها  التي  العاملية  االحتكارية  الصناديق  لعبة  وفق  الطريق 
كريستني الغارد. كام يدار الجزء الصغري منها من وراء الستار ومن 
وراء السور، ويف الغرف املغلقة وفق لعبة مافيا رأس املال املرتبطة 
بشبكات الفساد املحيل وغري املحيل. وال سيادة ظلت سيادة، وال 
استقاللية لقرار وطني يستحق اإلشادة ويخدم املصلحة الوطنية 

ويعطي الفائدة واالستفادة.
الحق  للشعب، وال  وال عدل كان وال عدالة، وال حقوق رجعت 
السلطة  عىل  الدامية  الرصاعات  وسط  الوطن  ضاع  حتى  بان. 
املزركشة  الكرايس  والزحمة عىل  الزحام  السلطان. وسط  وعرش 
ساس  من  كل  ومع  قان.  أحمر  لون  كل  عىل  األحمر  والسجاد 
وتناسلت  األحزاب،  تعّددت  وقد  والبهتان.  والسيايس  ويسوس 
وتكاثرت، وتهاطلت وتناثرت، وتناسخت وسط الشعب والولدان. 
وتشابهت يف الكذب والدجل والوعود، بال رقيب وال حسيب وال 

حسبان.
ومازال املشهد مخيفا، ال ينبئ إال مبزيد املآيس واألحزان. فالظلم 
والغالء  واآلهات.  املظامل  معه  زادت  والجور  ظلامت،  أصبح 
الفاحش زادت ناره التهابا وعذابا وعذابات. فالقوم أصبح مشويّا، 
مكويّا، ال يسمع غري أنني الجوع وهمس العطىش والتناهيد واألّف، 

واألنّات. فأي مشهد هذا، الذي كرثت فيه األوجاع واألزمات؟
شفطوا  أن  بعد  الله،  أعزّك  ساساتنا  يبحث  استحقاق  أي  وعن 
ورفعوا  وتهافتوا،  وتراقصوا،  واملاء،  العرق  ورشبوا  اللبنات؟ 
الشعارات؟ فهل مازال الحديث ينفع عن هذا االنتقال الدميقراطي 
الذي بيع فيه الوطن واإلنسان؟ باسم ثورات الربيع العريب التي 

قّدت لنا يف الحني واآلن واألوان.
فعن أي استحقاق تتكلّمون، يا ساستنا امليامني، والوطن والشعب 
يتوّجعان؟ بل يتأملان يف صمت وحرمان. وأي انتقال تزعمون، يا 
وأنتم  والعتيقة  العميقة  الدولة  ويا حكام  واليوم،  األمس  حكام 
سامء  من  أنزلتموها  التي  دميقراطيتكم  هذه  فهل  تتشّدقون؟ 
ربيعكم املعرّب وامللّوث بالدماء وسط إرهاب ظلمكم وظلمتكم 
ومكركم والدهاء؟ فهل دميقراطية تباع فيها األوطان وتغىل فيها 
حتى  دميقراطية  هي  فهل  والغلبان؟  الجوعان  املواطن  خبزة 
والتيه  الكالم  تأكل غري معسول  وال  واألحرار،  الحرة  فيها  تجوع 
عجل  عىل  صنعت  التي  الزحام،  يف  الرنانة  والخطب  والهذيان، 

حسب الطلب العام؟ 
خّربتم  بعدما  كرام،  يا  ساسة  يا  تتكلمون،  استحقاق  أي  فعن 
لصاحب  العام  القطاع  بعتم  ما  وبعد  والديار؟  والدور  الوطن 
رأس املال وأطردتم العامل؟ فهل هذا استحقاقكم يا من تّدعون 

الحقوق، وال متارسون غري النفاق والدجل والعقوق؟
فعن أي استحقاق تتكلمون؟ وأنتم الذين مل تنجزوا يف عهودكم 
ومن  تعاسة،  تعلوها  التعاسة،  من  ركام  غري  والالحقة  السابقة 

تحتها تعاسة.
فأي استحقاق هذا؟

مساء ثقايف مشهود ذاك الذي عرفته مدينة 
املايض  الخميس  يوم  املنستري  والية  من  جامل 
الزين« يف  »أم  مهرجان  فعاليات  افتتاح  موعد 
نسخته الدولية األوىل بعد ان تدرج من املحلية 
خمس  امتداد  عىل  الوطنية  اىل  الجهوية  اىل 
املدينة  ابناء  يد  عىل  يزيد..  أو  سنة  وعرشين 
الربرة والذين فيهم من قىض نحبه ومنهم من 
الحراك  لهذا  اإليجايب  التطور  ليعيش  ينتظر 
الذي تعيشه مدينة جامل ذات  املتميز  الثقايف 
العاملية  والفئة  الضخمة  السكانية  الكثافة 

الهائلة خاصة يف قطاعي البناء والنسيج...
هذا املهرجان وحسب ترصيحات األستاذة 
واالعالمية السيدة ليىل مليان امللحقة الصحفية 
السنة  بلغ هذه  الهيئة  باسم  الرسمي  والناطق 
ما يناهز النصف قرن من العمر حيث انطلقت 
املايض  القرن  سبيعنات  بداية  يف  األوىل  دورته 
ببعد محيل تقليدي بحت التمس بعدا جهويا يف 
التسعينات ثم بعدا وطنيا يف العرشية األخرية يف 
دورات متطورة من سنة اىل أخرى بلغت ذروتها 
النجاح  بلغ  الدورة 45 صائفة 2018 عندما  يف 
مدخال  شكل  مام  ذروته  والجامهريي  الفني 
والتي  املهرجان  عىل  الدولية  الصبغة  إلخفاء 
طالبت بها كل فعاليات املجتمع املدين وإدارة 
الخرضاوي  محمد  السيد  شخص  يف  املهرجان 
وباقي أعضاء الهيئة وهو ما تجاوبت معه كل 
عىل  وشجع  دفع  مام  ووطنيا  جهويا  األطراف 
الدورة  هذه  إلنجاح  الطاقات  بأقىص  العمل 
األوىل بالحلّة الدولية وتأثيثها مبا يتامىش وهذا 
جميعها  مهداة  وعروض  أنشطة  من  التصنيف 
الثقايف  باملشهد  االرتقاء  عىل  عمل  من  كل  اىل 
الثقايف  العمل  ورائدة  منارة  ومنهم  الجهة  يف 
من  أكرث  امتداد  عىل  قرباج  سمرية  السيدة 

أربعني سنة...
* راغب وأمينة

من  كان  املايض  للخميس  االفتتاح  عرض 
نصيب الفنان اللبناين راغب عالمة والذي واكبه 
مدارج  عىل  متفرج  آالف  الثالثة  عن  يزيد  ما 
مع  وتفاعلوا  صفقوا  البلدي  امللعب  وعشب 
الجمهور  بتحية  وصالته  استهل  الذي  الفنان 
ثم تحّول بعد ذلك اىل تقديم إنتاجاته القدمية 
وسط تجاوب كورايل مع الجمهور بشكل الفت 

عاد بالذاكرة اىل السنني  الخوايل.
* تنوع 

أما عن باقي العروض أفادت السيدة ليىل 

مليان أنها ستكون عىل التوايل لجعفر القاسمي 
)10 جويلية(، حسان الدوس 13 جويلية، نعيمة 
الجاين )16 جويلية( عرض الزيارة )20 جويلية(، 

نضال السعدي )24 جويلية(.
*  ختامها... أمينة 

ستكون  الربمجة  هذه  يف  الحدث  السهرة 
للفنانة أمينة فاخت )27 جويلية( التي تختتم 
التي  األوىل  الدولية  الدورة  هذه  فعاليات  بها 
املهرجان  لتاريخية  الوفاء  بعض  اىل  افتقرت 
الذي كان الرتاث الشعبي ركنه األحىل ولكن مع 

التدويل أصبح يف »الرتكينة«.
* حمدة الزبادي 

عيد  مهرجان  هيئة  األيّام  هذه  تستعد 
الـ 43  الدورة  لتنظيم  العيون  الّصوف بحاجب 
جويلية   27 إىل   20 من  الّصوف  عيد  ملهرجان 
برئاسة  الهيئة  ستعمل  حيث  الجاري   2019
انجاح هذه  أجل  من  السباعي  االعالمي صالح 
أنّه  باعتبار  العروض  من  فسيفساء  عرب  الدورة 
خالل  العيون  حاجب  ألهايل  الوحيد  املتنّفس 
العروض  مع  املوعد  ليكون  الصيف  فصل 
مع  الفروسية  وألعاب  واملرسحية  املوسيقية 
قطيع  ومسابقة  االقتصادية  للمعارض  عودة 
العروض  الفنيّة عرب  السهرات  إىل جانب  الغنم 
مع  التنشيطية  الثقافية  واملباريات  املدعمة 

السوداين  الدكتور حسني  تكريم كل من  اقرتاح 
الهادي  )الجائزة العاملية يف األلسنيّة( والدكتور 

الخريي واالعالمي مراد السليمي.
منذ  املهرجان  هيئة  بحثت  ولقد  هذا   ...
أسابيع خلت يف موضوع الدعم املايل للمهرجان 
العيون من  أبناء حاجب  إىل  الوزارة  بداية من 
بالربامج  مّدكم  قريبا  وسنحاول  املدينة  خارج 
الّصوف  عيد  ملهرجان   43 الـ  للدورة  الكامل 

بحاجب العيون.
تركيبة الهيئة املديرة للمهرجان

سباعي  نارص  ـ  )رئيًسا(  السباعي  صالح 
ا(  عامًّ )كاتبا  رابحي  اميان  ـ  رئيس(  )مساعد 

عبايس  توفيق  ـ  مال(  )امني  املباريك  هشام  ـ 
بوعالقي  الجبار  عبد  ـ  املال(  أمني  )مساعد 
)لجنة  عبايس  اسمهان  ـ  املايل(  الدعم  )لجنة 
الحفالت( ـ رشيد سباعي )لجنة املعارض( ـ معز 
الثابري )مساعد لجنة املعارض( ـ وليد الحاجي 
)لجنة التنظيم( ـ آمال وهيبي )لجنة االستقبال( 
خولة  ـ  املايل(  الدعم  )لجنة  الحاجي  عمر  ـ 
السباعي  نادرة  ـ  املسابقات(  )لجنة  الرابحي 
)مساعد لجنة املعارض( ـ طارق اللطيف )لجنة 
الفروسية( ـ ابراهيم الشورايب )لجنة الحفالت(.
محمد عيل العبايس

مهرجان عيد الّصوف بحاجب العيون يف دورته الـ 43:

سهرات فّنية، عروض مرسحية، ألعاب فروسية 
وعودة للمعارض االقتصادية

مهرجان أم الزين بجامل 

أطباق ملكّية يف النسخة الدولية 
»راغب« افتتح وأمينة تختتم 



 1546 العدد   -  2019 جويلية   11 الخميس  22

ــ 1 ــ

مل يكن سهال الرتشح إىل الدور ربع النهايئ لـ »كان« مرص 2019 عىل حساب منتخب غانا القوي 

ـ كام مل يكن سهال تعامل جرياس سواء مع العبيه أو مع مساعديه أو حتّى مع الفاعلني يف مشهد 

جامعة الكرة!! بسبب سلسلة التعادالت التي كانت يف الجوالت األوىل للكان وقد كان من ضحايا 

هذه املرحلة املرّة صدور قرار اقالة املعّد الذهني الفرنيس مارسال.

ــ 2 ــ

ذهاب املعّد الذهني للمنتخب، فرّسته جامعة الكرة بتجاوز هذا األخري لصالحياته وتدخله 

فيام ليس من مهامه إالّ أّن الحقيقة عكس ذلك متاما ـ ألّن قرار االقالة املفاجئ كان يف شكل رسالة 

إىل املدرب األول ومن نعني غري جرياس الذي ثبت أنّه محدود وال يجازف وال يعرف حتى كيفية 

اختيار مجموعته!!

ــ 3 ــ

ليست من عادايت مناقشة اختيارات الفنيني ألنّني عىل قناعة أّن هؤالء من سيتحّملون نتائج 

غريبة  كلّها  كانت  آالن جرياس  الفرنيس  الفّني  اختيارات  إّن  أقول  لذلك  ـ  النهاية  اختياراتهم يف 

ومريبة وإالّ ما الداعي للتخيّل عن عيل معلول وفخرالدين بن يوسف وهو الذي تخىّل عن أوراق 

مهّمة لنجاحه!!

ــ 4 ــ

قلت إّن الفرنيس آالن جرياس غريب األطوار، ألّن كّل أوراق النجاح مع منتخب تونس توفّرت 

له إالّ أنّه مل يستطع التعامل معها »مبهنية« ومبعرفة وبفتح حوار جّدي مع مساعديه والنتيجة أن 

خرج املنتخب يف نسخة كان مرص 2019 يف نسخة مشّوهة يف نظام املجموعات!

ــ 5 ــ

كان عىل  »آالن جرياس« أن يرشك من كانوا إىل جانبه يف بلورة قرار واضح فيام يخّص التوفيق 

يف اختيار التشكيلة األساسية وعىل ضوئها تتحّدد االختيارات الفنية والتكتيكية وألنّه مل يفعل فقد 

وّجهت نحوه كل السهام ـ وبالتايل خرس رصيد الثقة الذي كان يتمتّع به عند التونسيني كالعب 

المع يف املنتخب الفرنيس!!

ــ 6 ــ

حني عاد آالن جرياس إىل الجاّدة وعاد ليرشك من معه يف القرار! عاد املنتخب إىل مداراته أمام 

غانا وكسب الرتشح إىل الربع النهايئ ولو أّن هناك من أرّس لنا أّن تشكيلة مباراة غانا اختارها الثنايئ 

الكنزاري وبن بلقاسم وهذا ال يقلّل من اجتهاد جرياس يف غياب قرار واضح لعزله أو بإقالته، لكن 

املهّم عندنا أنّنا كرسنا عقدة فشل أمام غانا تواصلت 50 سنة بالتامم والكامل!!

ــ 7 ــ

أهاننا  ـ نعم  نهايئ »كان« سنة 1965  أبكانا يف تونس ذات  فإّن منتخب غانا  ملن ال يعرف 

وكسب كأسه القارية يف ملعب زوينت ونحن مل نفرح بذلك اإلنجاز! لذلك فإّن ترشحنا عىل حساب 

غانا عىل أرض عربية وهي مرص يعترب إنجازًا مهام ظّل حلم أجيال من الالعبني التونسيني ولعّل يف 

مقّدمة هؤالء الحارس العمالق الصادق سايس ُشهر عتوقة...

ــ 8 ــ

فرحة الرتّشح عىل غانا ال تضاهيها فرحة أي نعم فرحة تاريخية بكل لغات الدنيا ـ كام أّن 

منتخب غانا املدّجج بالالعبني الناشطني يف أبرز وأعتى الدوريات األوروبية مل يكن سهال كام يظّن 

التونسيني لصربهم وشجاعتهم ولعبهم إلسعاد  الالعبني  الرتشح يعود إىل  بعضهم وإمّنا استحقاق 

الشعب التونيس.

ــ 9 ــ

ويف  الصعب  الزمن  يف  شعب  فرحة  كانت   2019 مرص  »كان«  نهايئ  ربع  إىل  الرتشح  فرحة 

الظروف املعيشية املؤملة واملوجعة ـ وهي بالتايل أحىل هدية لشعب خرج ليال ليعرّب عن كونه 

يحتاج إىل فرحة وإىل حبّه ألرضه رغم ما فعلته السياسة من تشتيت لجهود التونسيني يف سنوات 

ما بعد الثورة!!

ــ 10 ــ

كّنا نحتاج إىل فرحة بعد العمليات االرهابية األخرية واألزمة الصحية التي مّر بها رئيس الدولة 

الباجي القائد السبيس ـ كّنا آملنا يف املنتخب السعادنا واخراجنا من مرحلة الضيق التي عشناها 

جميعا ـ كان هذا املنا والحمد للّه أنّنا فرحنا بهذا الرتشح عىل صعوبته!!

ــ 11 ــ

يف جملة مفيدة: عندما تركب القطار الخطأ حاول أن تنزل يف أول محطّة ألنّه كلاّم زادت 

املسافة ـ زادت تكلفة العودة!!

حلم نصف قرن تحّقق!!

قبل البدء
يكتبه رمزي الجباري

رياضة

تحقيقات مع مسؤولني 
يف اتحاد الكرة املرصي

أمر النائب العام املرصي، املستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة البالغات ضد مسؤولني يف اتحاد الكره املرصي، إىل نيابة 
األموال العامة العليا.

وتتضمن البالغات ضد مسؤويل االتحاد، تهام بإهدار املال العام«.
وقرر النائب العام املرصي تحديد جلسة 22 جويلية  2019 ، للبدء يف إجراء تحقيقات موسعة يف تلك البالغات.

يذكر أن منتخب مرص فاجأ الجميع بخروجه من الدور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، أمام منتخب جنوب أفريقيا 
بهدف دون مقابل.

خليل شامم ميدد 
عقده مع الرتجي 

الريايض  
الرتجي  قائد  أمىض  الرتجي  إدارة  مع  إتفاق  اىل  توّصله  بعد  
للرتجي  إرتباطه  به  مّدد  عقدا  شامم  خليل  التونيس  الريايض 

الريايض  ملوسمني إضافيّني.

معز حسن يعتذر 
للجمهور  التونيس

اعتذر حارس مرمى املنتخب التونيس، معز حسن، عام بدر منه 
التونيس ضد  املنتخب  مباراة  آالن جرياس خالل  مدربه  تجاه 

غانا، ىف دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا 2019.
ونرش معز حسن اعتذارا رسميا للجامهري التونسية وإىل مدرب 

املنتخب وكل الالعبني عام بدر منه.
وحرص معز حسن يف بيانه عىل تأكيد أن ترصفه خالل عملية 
نابعا من إميانه  الثاين ضد غانا كانا  تبديله يف الشوط اإلضايف 

عىل تقديم اإلضافة ملنتخب بالده يف ركالت الرتجيح.
وكان املدرب الفرنيس آالن جرياس قد قرر استبدال معز حسن 
التونيس  الحارس  ولكن  غانا،  ضد  تونس  ترجيح  ركالت  قبل 
غضب من قرار مدربه وترصف بشكل غري الئق أمام الجامهري 

يف ملعب املباراة.
ويذكر أن الحارس البديل فاروق بن مصطفى نجح يف التصدي لركلة ترجيح من الخمسة، ليقود منتخب بالده للفوز 5-4 

والتأهل للدور ربع النهايئ.

تونس  ملباراة  أليوم  أليوم  الكامريوين 
ومدغشقر

كشفت لجنة التحكيم باالتحاد األفريقي لكرة القدم عن حكم لقاء تونس ومدغشقر الذي سيدور يوم الخميس11جويلية 
2019  مبلعب السالم بالقاهرة انطالقا من الساعة الثامنة مساء وهو الكامريوين أليوم أليوم ويساعده مواطناه إيفراست 

موكواندي و ألفيس موكواندي وسيكون الغابوين إيريك أوتوغو كاسطان حكام رابعا.
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فكرة خامرت منذ مدة اذهان محبي النادي البنزريت 
امثرت بعث جمعية كابيست يوما SICIOS CAB  اطلق 
البنزريت شعارها سيسيوس  النادي  عليها جمعية مساندة 
هيئتها  تركيبة  لتقديم  األندلسية  بنزل  لقاء  عقدت  التي 
القدرة عىل  فيهم  اعضائها ممن  انتقاء  وقع  التي  املديرة 
يعقوب  سمري  السادة  وهم  والنزاهة  والكفاءة  االضافة 
امينا  بالكاهية  وصربي  عاما  كاتبا  الجريب  ومحمد  رئيسا 
وشمس  بالكاهية  وسامي  مقداد  الحبيب  ومحمد  املال 
الدين بكوش وزهري بن رابح ونزار براطيل وطيب مرسار 
ومهدي  حاجي  ومهدي  بوعزيز  ومروان  بوزيان  والياس 
يختزل  فيديو  رشيط  عرض  تم  هذا  اثر  )اعضاء(  جبالية 
املسرية املوفقة للنادي البنزريت املكللة باالنتصارات والفوز 

بالكؤوس وكلمة السيد حامدي البكوش والالعب السابق 
محمد خان لتعذر حضورهام اىل جانب األحباء واملتعاطفني 
والغيورين وعدد من الرؤساء واملسريين والالعبني السابقني 
للنادي البنزريت عىل غرار خالد السعدي ومهدي بن غربية 
ويوسف الزواوي ومنذر كبري دعت الهيئة املديرة ضيوف 
الرشف املدرب فوزي البنزريت خالد حسني وبعض العبي 
املنتخب الوطني سابقا الذين كانت لهم ابداعات ميدانية 
ابناء  وطبعا  والبوعزيزي  وذويب  وغميض  كالجندويب 
النادي متقميص الزي الوطني ايضا نذكر منهم عىل سبيل 
الذكر ال للحرص ادريس الحداد عثامن امللويل منذر علمية 

وحسني الزواوي وغريهم.
* عبد الفتاح الغريب

تعاقد الرتجي الريايض  يوم الثالثاء 9جويلية 2019 

مع املدرب كامل القليص يف خطة مدير فني للشبان 

الخطوة  وتأيت هذه  سنوات.  ثالثة  متتد عىل  لفرتة 

بعد فشل التجربة مع املدرب منذر الكبرّي ولو أن 

هناك مديرا فنيا فرنسيا إال أن حمدي املؤذن راهن 

مرة أخرى عىل اإلطارات الفنية التونسية.

* حسني

كامل القليص مديرا فنيا لشبان الرتجي 

ماذا يف برنامج سوسيوس النادي البنزريت؟ 

يواجه املنتخب الوطني نظريه امللغايش اليوم الخميس 

مساًء  الثّامنة  الّساعة  من  انطالقا   2019 11جويلية 

تحتضنها  التي  إفريقيا  أمم  كأس  نهايئ  ربع  لحساب 

مرص إىل غاية 19 جويلية الجاري.

وكان املنتخب التونيس قد تأّهلت إىل هذا الّدور إثر 

فوزه  عىل حساب غانا.

عرب  منقولة  ومدغشقر  تونس  مواجهة  وستكون 

القنوات التالية :

beIN SPORTS HD 1 FR –

beIN SPORTS MAX 1 HD AR –

beIN SPORTS MAX 2 HD AR –

Sport 1 Czechia –

Sport 1 Hungary –

Canal + Sport 1 Afrique –

Eurosport 2 Spain –

موعد مباراة تونس ومدغشقر 
والقنوات الناقلة

بعد اعتدائه عىل الحكم األثيويب:

إيقاف رئيس الجامعة املغربية 
عن أي نشاط 

ريايض 
قّررت اللجنة التأديبية لالتحاد اإلفريقي لكرة 

القدم معاقبة رئيس الجامعة املغربية لكرة 
القدم فوزي لقجع بتجميد مشاركته يف أي نشاط 

ريايض ملدة سنة وذلك بسبب تقديم االتحاد 
األثيويب لشكوى ضده إثر اعتداء لقجع عىل 

الحكم األثيويب بامالك تيسيام عقب مقابلة إياب 
نهايئ كأس االتحاد اإلفريقي التي جمعت نهضة 

بركان املغريب بالزمالك املرصي.
ويذكر أّن لقجع هو نائب رئيس االتحاد 

االفريقي لكرة القدم الكاف ـ والسؤال األهم 
ماذا تعني عقوبة لقجع فهل هو مبعد من 

حضور اجتامعات الكاف أم ماذا ـ األكيد أّن القرار يحتاج إىل توضيح ما يجب توضيحه.

معنوية  شحنة  يقدم  ذياب  طارق 
للمنتخب التونيس 

من  الخروج  بنريان  التّونيس  املُنتخب  فيها  اكتوى  نسخ   5 بعد 
كانت  وإن  الّنحس  قرطاج  نُسور  كرس  اإلقصائيّة،  املباريات 
هذه  ويف  النهايئ..  مثن  وليس  الّنهايئ  ربع  الّدور  سابًقا  العقبة 
الفوز  أّن  ُمنتخب مدغشقر واألكيد  نُسور قرطاج  املرّة سيُواجه 
عىل غانا سيُعطي لاّلعبني ُشحنًة معنويًّة ستُساعدهم يف املباراة 
القادمة. هذا ما دونه عىل صفحته الفايسبوكيّة متمنيا للمنتخب 

الرتّشح لألدوار املتقّدمة يف »كان« مرص 2019.

النادي  االفريقي 
يف تربص بحامم بورقيبة

التدريبات  اىل   االفريقي  النادي  عاد  
تحضريا للموسم الريايض الجديد -2019

2020 ، وقد أرشف املدرب الجديد لسعد 
ومبشاركة  التحضريات  عىل  الدريدي 
مجموعة من الالعبني مع تسجيل عديد 

الغيابات.
تربص  يف  الجديد  باب  فريق  وسيدخل 
بحامم بورقيبة بداية من يوم 15 جويلية 

ليتواصل اىل غاية 25 من نفس الشهر.
الثنايئ غازي العيادي ومنويب  ويُذكر أن 
الحداد قد رفعا ملّفهام إىل هيئة نزاعات 
املالية  املستحقات  حول  الجامعة 
لالّعبنْي  االفريقي  هيئة  بذمة  املتخلدة 

منذ املوسم املايض.
* محمد
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بقلم: فيصل اليعقويب   
العايل  باملعهد   2019 جويلية   09 الثالثاء  متّْت 
رسالتي  مناقشة  بتونس  اإلنسانية  للعلوم 
»نقد  بعنوان  العريب  األدب  يف  للامجستري 
الشعر يف البنيوية التكوينية« مع لجنة علمية 
رئيسا  الورتاين  خميس  الدكتور  من  متكونة 
والدكتورة  مرشفا  يحيى  بن  الطاهر  والدكتور 
اللجنة عميل  ليىل درغوث مقّررا، وقد أجازت 
 19,5/20 تقييمي  وبعدد  مبالحظة حسن جدا 
يف  ماجستري  رسالة  إىل  يُسند  عدد  أعىل  وهو 
اللجنة  نّوهت  وقد  التونسية،  الجامعة  تاريخ 
بالرسالة وقالت إنّها مرجع مهّم ومن الرضوري 
نرشه يف القريب. وقد كانْت املناقشة فرصة يل 
أستاذّي  من  العلميّة  االستفادة  ملزيد  جديدة 

الورتاين،  وخميس  يحيى  بن  الطاهر  الرّائعنْي 
كام كانت فرصة استثنائية للقاء األستاذة ليىل 
درغوث والتعلّم منها الكثري العميق، واألستاذة 
فهذه  كبرية،  مفاجأة  يل  كانت  درغوث  ليىل 
األستاذة الشقراء مثل إيرلندية كام عن عائشة 
يقول الشاعر الكبري سعدي يوسف، ذات لسان 
وتتكلُّم  إتقان  أمّيا  العربية  وتتقن  مبني  عريب 
النحوية والرصفية فضال عن  فَُويْرِقَاتَِها  أدّق  يف 
املعرفة  وعمق  املنهج  دقّة  يف  املبهرة  مقدرتها 
وذكاء التفكري وحّدة الفراسة والتقييم وإصابة 
إنّها  قلعة..  إنّها  الحكم،  وحرفيّة  الّصميم 
الجرح..  يداوي  الذي  النوع  من  إنّها  عمالقة.. 
لقد امتلكتني األستاذة ليىل درغوث منذ اليوم 
وصارت مكانتها يف عقيل تزاحم مكانة أستاذيَّ 

الطاهر بن يحيى وخميس الورتاين حتّى رحت 
إّن  العايل:  املعهد  من  عائد  وأنا  لنفيس  أقول 
فيها  مادام  بخري  ستظّل  التونسية  الجامعة 
أساتذة من معدن األساتذة ابن يحيى والورتاين 
أساتذتنا  يا  لكْم  لكم.. شكرا  ودرغوث... شكرا 
يف  أحييتْم  مْن  يا  لكْم  شكرا  أصدقاَءنا..  ويا 
الرائعون  أيّها  الجميل...  الحلم  نسائم  أرواحنا 

الرّائعون...
جميع  إىل  الشهادة  هذه  أهدي  وباملناسبة 
األهل واألصدقاء والشعراء واألدباء وإىل جميع 
الفريق  وخاّصة  الّشعب  بجريدة  العاملني 
الثقايف الذي ملْ يبخل عّني التشجيع عىل الكتابة 
ووجدت فيهم الكثري من املرّات رحابة الّصدر 

ومعاين الّصداقة والّشهامة والتسامح.

رقم  الحديدي  الخط  مستعملو  استبرش  لقد 
13 خريًا بعودته وهو الرابط بني تونس ـ توزر 
والذي يعرب كربى املحطّات ڤفصة ـ املكنايس ـ 

صفاقس ـ سوسة.
يف  منقوصة  كانت  العودة  هذه  أّن  غري 
أغلبها  البرشي  النقل  عربات  تجهيز  مستوى 
العقارب  وحتى  الجرذان  تقبع  وفيها  مهرتئة 
يف  املكيّفات  تعطيل  إىل  اضافة  والحرشات 
فصل الحّر الشديد مع انعدام »دورات املياه« 
بقضاء  وغريهم  الصغار  باألطفال  دفع  ما 
كان  العربات  فضاء  يف  البرشية  حاجتهم  
بإمكان الرشكة    ذات األموال ـ أن تحّسن من 

خدماتها وتتالىف كل األعطاب غري أّن يًدا خفية 
وسالمة  وبصحة  الرشكة  مبقدرات  تتالعب 
املواطنني وذلك اثر مقرتح تقّدمت به كّل من 
مبقتضاه  النقل  وزارة  إىل  وتركيا  وقطر  فرنسا 
وتعتربه  الخط  هذا  تشرتي  أن  لفرنسا  ميكن 
به  وتستأثر  هي  خلفته  استعامريا  موروثا 
كأحسن ما يكون يف حني اقرتحت قطر رشاء 
هذا الخط وتعطيله ملّدة سنة إلبدال السكك 
وكهربتها وفق املواصفات الدولية والقطارات 
تركيا  مقرتح  كان  حني  يف  بأوروبا  الرسيعة 
التونسية  الحديدية  السكك  متمثال يف تعصري 

بأسهل الطرق وأرخصها.

الّدولة  ظهرت  املقرتحني  هذين  وإزاء   
معربة  حقيقتها  عىل  الفرنسية  االستعامرية 
عن االستحواذ عىل موروثها االستعامري ـ ومبا 
للبعض  ومازال  هّشة  تونس  يف  املواقف  أّن 
االستعامر  أزالم  فأبقى  االستعامر  إىل  الحنني 
يف تونس عىل حالة السكك الحديدية املهرتئة 
معتربة  الجنوب  أبناء  من  الزعاج مستعمليها 
مع  األساس  كانوا  باعتبارهم  قطعانا  إيّاهم 
غريهم يف طرد فرنسا من تونس ولذلك وجب 
االنتقام منهم بطريقة أو بأخرى عرب أتباعهم 

من الوكالء التونسيني.
محمد عزيز

رحلة قطار العجائب

من مدينة املكنايس إىل مدينة تونس

* شمس الدين العوين

يف  الذات  حيث  الفكرة  يف  املسافر  هذا  اللون 
جامل  من  شتى  تلوينات  بني  وترحالها  حلها 
هذا الكون وحاالته وتبدالته يف سياق من النظر 
والتأويل والقراءة املفتوحة عىل القلق والدهشة 

والحلم ...
باعتامالت  البوح  غري  خيار  من  للفنان  ليس 
الجاملية  تجلياتها  يف  للعبارة  نشدانا  دواخله 
االبداع  شواسع  من  انطالقا  والثقافية  والحسية 
الفني وما تتيحه من فسحات نادرة من شاعرية 

األشياء والتفاصيل..
املدينة  حيث  االسالمي  العريب  فضائه  يف  الفن 
بتفاصيلها من عنارص وشخوص ومشاهد وحاالت 
يف رضب من تجريدية األحوال وفق القول باللون 
اآلخرين..مع  مع  العايل  حوارها  يف  الذات  تجاه 

العوامل..
من هنا منيض مع مراوحة جاملية لرسامة عملت 
والحكاية  للنظر  كمجال  باللوحة  القول  عىل 
وذلك يف مجالها الحيوي من املدينة اىل املشاهد 
واألمكنة األخرى وهي عناوين حاالت من الوجد 
اىل  املهبويل  سعاد  التشكيلية  الفنانة  أخذت 

املبثوثة  الرباءة  من  بكثري  عواملها 
فضاء  داخل  وحركاتها  األلوان  يف 

اللوحة..
وحركيتها  أجوائها  مبالمح  املدينة 
سعاد  الفنانة  لوحات  يف  مثلت 
يف  األلوان  لطخات  حيث  املهبويل 
توفر  فقط  اللوحة  وملتأمل  تناسقها 
ليصل  النظر  شاعرية  من  شحنة 
تعاطت  التي  الرسامة  مفردات  اىل 
بحميمية الفن وبالغة التجريد مع ما 

عمرها من احساس وذائقة وهي تحيك مدينتها 
ومشهديتها مثل أطفال جدد وبال ذاكرة..

يضفيه  مبا  ذاكرة  هومجدد  عموما  الفنان  نعم 
عىل تيامته وعنارصها من نظر مختلف ومغاير 

بل ومتجاوز وبالتايل متجدد..
فينا  املتجدد  عن  االفصاح  يف  الفن  لعبة  انها 
ونحن منر بذات األمكنة واملشاهد..وال مجال هنا 
لغري القول بالبهجة تغمر الرسامة املهبويل وهي 
تحضن عواملها املرسومة يف لوحاتها بتلك األلوان 
من  تستبطنه  وما  الحالة  عىل  دالة  تراها  التي 
احساس قوي يفيش حيزا مهام من عالقة الكائن 
والفنان خصوصا مع املكان كتعلة وكمالذ جاميل 

وفق وعي مخصوص..
الفنانة  لوحات  يف  برز  ما  هذا 
يف  املهبويل  سعاد  التشكيلية 
وخاصة  معارضها  مختلف 
بأروقة  فردية  كانت  التي  تلك 
تونس وخارجها ومنها بكولونيا 

ومونريال وبرشلونة...
تقول  فنانة  املهبويل  سعاد 
أعاملها  جل  يف  بالتجريد 
والحركة  للحلم  وهومجال 
والبهجة وذلك يف عامل متغري ينشد فيه االنسان 
لوحاتها  يف  تربز  وهنا  واألمان  الهدوء  من  شيئا 
تلك الحاالت من العبارة الوجدانية التي تخاطب 
األعامق تقصدا للسالم والطأمنينة والفرح..والفن 
يسعد  به  مبا  امللونة  السفرة  هوهذه  بالنهاية 
االنسان رغم التداعيات املربكة وسقوط القيم..

عقود  منذ  املهبويل  سعاد  الفنانة  متيض  هكذا 
الفني هذا حيث كانت لها مشاركات  يف نهجها 
بالفنون  املتصلة  واألنشطة  املعارض  يف  متعددة 
فضال عن اشتغالها بادارة متحف الفن بقرص خري 

الدين باملدينة العتيقة..

الفنانة سعاد املهبويل واألعامل الجديدة 

تلوينات من تجريدية الحال تجاه حميمية املدينة واملشاهد والحاالت 

نقد الشعر يف البنيوية التكوينية

مهرجان بنزرت الدويل الدورة 37 

دورة االنفتاح 

وتواصل النجاحات 
 3 االربعاء  تّم  ببنزرت  السياحية  باملنطقة  نور  بنزل 

بنزرت  الدورة 37 ملهرجان  برنامج  جويلية 2019 تقديم 

الدويل بحضور عدد كبري من وجوه اإلعالم خاصة اإلعالم 

الجهوي وحضور املمثل نضال السعدي صاحب عرض ال 

هكا ال هكا واالستاذ املوسيقار محمد عيل كمون صاحب 

عرض عطر 24 قدم كل منهام بسطة عن عرضه.

الكلمة الرتحيبية والتأطريية للندوة والتعريف بأعضاء 

توالها  حديثا  واملنتخبة  ملهرجان  الجديدة  املديرة  الهيئة 

السيد رضا الغريب الكاتب العام وتوىل السيد زياد العمري 

األمني املال تقديم بسطة عن امليزانية.

جميع  ليمس  جاء  والذي  الربنامج  عروض  تقديم 

الرشائح العمرية وكل األذواق وامليوالت تضمنت 22 عرضا 

)مرسحية وسينامئية وكوميدية موسيقية وغنائية منها 8 

تونسية و5 دولية من لبنان وسوريا واألردن واإليكوادور.

جويلية   12 يوم  االفتتاح  سهرة 

بعرض عطر 24 ملحمد عيل كمون 

13 جويلية مرسحية ولد شكون لجميلة الشيحي 

15 جويلية عرض الزيارة 

16 جويلية عرض رشيط بورتوفارينا 

18 جويلية عرض ال هكا ال هكا لنضال السعدي 

21 جويلية عرض النوبة لسمري العقريب 

22 جويلية عرض لالطفال عروض البحر الصغرية

24 جويلية عرض الثنايئ امين لسيق ورؤوف ماهر 

double face 26 جويلية عرض

27 جويلية عرض الفنانة السورية السويدية الجنسية 

افايا يونان 

لوجيهة    big bossa مرسحية  عرض  جويلية   28

الجندويب

3 أوت العرض الحرصي للمطربة نانيس عجرم 

لسفيان  غنائية  مرسحية  الليل  عسكر  عرض  أوت   6

بن فرحات 

7 أوت سهرة الراب التونيس 

9 أوت عرض املنحة حرضة رجال القريوان والساحل 

بقيادة حميدة الجراي 

14 أوت عرض حسان الدوس 

اصل  من  اردين  فنان  النابليس  ادهم  عرض  أوت   15

فلسطيني

16 أوت عرض الثنايئ مروان خوري وألفة بن رمضان 

17 أوت ختامها مسك مع الفنان صابر الرباعي.

* عبد الفتاح االغريب 


