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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  

يف زيارته العتصام االطارات املسجدية األخ نورالدين الطبويب: 

مطالبكم هي مطالبنا والخطاب املعتدل رضوري اعتصام الوجود

يوم

رشوط االتحاد 
لدعم املرتشحني لالنتخابات 

الترشيعية والرئاسية

رشوط االتحاد 
لدعم املرتشحني لالنتخابات 

الترشيعية والرئاسية

النهضة مل تعد استثناًء 
والتنافس عىل رئاسة القامئات يخفي رصاعا بني تّياريْن

السيارات اإلدارية 

باألرقام واملعطيات.. 
متى يتوقف نزيف إهدار املال العام؟

أصبحت منترشة يف تونس:

مبيدات جنيسة مرسطنة وهرمونات 
ممنوعة لتلقيح املنتوجات الفالحية واللحوم
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املدير 

سامي الطاهري

رئيس تحرير 

يوسف الوساليت

السحب
مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبويب

أسسها 

أحمد التلييل

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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الحدث

رمزي الجباري    
العام  األمني  الطبويب  نورالدين  األخ  زار  معرّب  لكّنه  عابر  مشهد  يف 
الشؤون  وزارة  مدخل  أمام  االعتصام  اختارت  التي  املسجدية  االطارات 
أحوال   تحّسن  انتظار  طال  أن  بعد  االعتصام  نحو  التوّجه  ويأيت  الدينية 

العاملني واملرشفني عىل الجوامع يف مختلف جهات الجمهورية.
»الشعب« كانت زارت املعتصمني وقضت وقتا إىل جانبهم يف محنتهم 

ويف هذا الطقس الصيفي شديد الحرارة.
املشهد أمام وزارة الشؤون الدينية كان حزينا بعد أن اختار املعتصمون 
بحاجاتهم  يقومون  هم  والجاف  الحار  الطقس  هذا  يف  للعراء  البقاء 
البرشية يف املقاهي املحاذية لنهج باب بنات كام أنّهم يغسلون أدباشهم 
يوميا عىل أن ينرشوها عىل األسالك املوجودة أمام رضيح املرحوم املناضل 

الوطني فرحات حشاد.

ال أحد التفت إليهم
أرذل  يف  وهو  الدنيا  بهم  الذين ضاقت  من  واحد  عاّمر  العم  يقول 
أيّام العمر أّن ال أحد إلتفت إىل مطالبهم وحاجاتهم االنسانية عىل امتداد 
عىل  تعيش  أرسة  بحاجة  تفي  وال  ضعيفة«  »املنحة  فيها  ظلّت  سنوات 
وجه الكراء وتعيل عائلة أغلب عنارصها »قرُص« إذ لوال مساعدات بعض 
األمور ستتحّسن ولو بعد وقت  أّن  املسؤولني ملتنا جوعا وكّنا عىل يقني 
املسدود  األفق  نحو  طريقها  االجتامعية يف  أوضاعنا  أّن  يبدو  لكن  قليل 
اقرتضت  العائلة وقد  تجاه  بتعهدايت  االيفاء  أن أصبحت عاجزا عن  بعد 
ما ميكن اقرتاضه ولكّنني عجزت عن إعادة ما أخذته من بعض األصدقاء 
لذلك التجأت بعد أن دفعتني الحكومة الحالية إىل اإلعتصام دفاعا عن 

حّقي يف العيش الكريم.
الحياة  أّن  يضيف  الذي  سعيد  الشيخ  إليه  ذهب  ما  يف  ويشاطره 
وأّن  املقاييس  بكل  صعبة  القرآن«  »حملة  يعيشها  أصبح  التي  الضنكة 
وضعهم االنساين أثّر عىل كيانهم وعىل شخصياتهم مبا أّن فيهم من أصبح 
ميّد يده للحصول عىل مساعدة من رواد الجوامع وأّن الحالة التي عليها 
االطارات املسجدية ال ترّس حبيبا وال عدوا وأّن األمر فاق حّده وأّن عىل 

رئاسة الحكومة ان تسارع يف توفري حلول بأرسع وقت لهؤالء.

حالة عيش 

ضنكة
مّمن  أغلب  اضطّر 
وزارة  اعتصام  يف  تواجدوا 
قضاء  إىل  الدينية  الشؤون 
يف  هكذا  البرشية  حاجتهم 
العراء وإىل غسل أدباشهم هنا 
يف  »االستحامم«  وإىل  وهناك 
زاد  وبالتايل  الشعبية  األدواش 
مرصوفهم وهم الذين انتظروا 
وقت  بأرسع  الحلول  توفّر 
بعني  السلط  كل  لهم  لتنظر 
كان  حصل  ما  لكن  الرحمة 
عكس ذلك متاما ليعيشوا حياة 
ضنكة بعيدا عن أهاليهم رغم 
كّل املساعدات التي وجدوها 

من االتحاد فقط.

لجنة تنظيم 

وحضور األخ 

العطوي
االتحاد  هياكل  سارعت 
العتصام  األوىل  األيّام  منذ 

املعتصمني  لتأطري  الدينية  الشؤون  وزارة  مبنى  أمام  املسجدية  االطارات 
العطوي  السالم  عبد  األخ  تواجد  خالل  من  وماديا  معنويا  ومساعدتهم 
وبث  لدعمهم  تنظيم  لجان  تكوين  عىل  زيادة  مساًء  صباحا  اليومي 
الطأمنينة يف قلوبهم ومساعدتهم يف نضالهم عىل نيل حقوقهم وتحسني 

أوضاعهم املزرية.

يف املوعد كالعــادة
يف  لعاداته  وفيا  لالتحاد  العام  األمني  الطبويب  نورالدين  األخ  كان 
االهتامم بكل القطاعات وبأبنائها يف املوعد وحرض إىل حيث املعتصمني 
وقد تحّدث إليهم وشحذ همهم وقال فيهم جمال لن تنىس: »أنتم أصحاب 
لن نرتككم مبفردكم  أن يضّحي ونحن معكم  يريد حّقه عليه  حق ومن 
يف  حقكم  وعن  كرامتكم  عن  الدفاع  يف  الحياة  لحظات  أحىل  تواصلون 
نحن  ـ  والّدهر  الحياة  مفاجآت  من  مأمن  يجعلكم يف  ما  الحصول عىل 
سندكم املتواصل وسنحمي ظهوركم من كل من يريد عدم االيفاء بتعهداته 
ـ فقط البالد تحتاج إىل خطاب ديني معتدل حتى نجنبها غلو بعضهم يف 
وعمل  رحمة  دين  يبقى  الذي  االسالم  مع  تعامله  ويف  شعائره  مامرسة 
وتضحية ومصابرة وصرب عىل األمل ومجاهدة النفس. ثقوا بنا سنكون إىل 

جانبكم يف كل األوقات ويف كل املحن والصعوبات.

دعـم متواصــل
املكلف  املساعد  العام  األمني  عمرية  منعم  األخ  ذلك  قبل  وكان 
دفع  كلمة  فيهم  وألقى  وجالسهم  املعتصمني  زار  العمومية  بالوظيفة 
ملقاومة كل الظروف الصعبة خاصة أّن فيهم من أُغمي عليه يف أكرث من 
لنقل خاصة  املدنية  الصحة والحامية  أعوان  استوجب حضور  مرّة ماّم 
من شعروا بأمل إىل مختلف املستشفيات إنّها ملحمة جديدة من املالحم 
ومن  التهميش  من  وطويال  كثريًا  عاىن  ولقطاع  االتحاد  لرجال  الكثرية 
انتشال  يف  تساعد  قد  التي  األوامر  إىل  االلتقاتة  ومن  الحقوق  تغييب 
القطاع الديني ماّم عاناه من تهميش عىل امتداد سنوات ما قبل أو ما 

بعد الثورة.

يف زيارته العتصام االطارات املسجدية

األخ نورالدين الطبويب: 

مطالبكم هي مطالبنا والخطاب املعتدل رضوري
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يوسف الوساليت

1 - ما تم رصفه فعليّا :
- القسط األول للزيادة بعنوان سنتي 2017 و 2018 : بني 210 د و 270 
د خام حسب األصناف )مفعول رجعي لـ 3 أشهر من ديسمرب 2018 إىل 

فيفري 2019(
2 - ما سيُرصف الحقا :

- القسط الثاين للزيادة بعنوان سنتي 2017 و 2018 : بني 210 د و 280 
د خام حسب األصناف يرُصف يف شهر جانفي 2020  عىل شكل مفعول 

رجعي )7 أشهر( من جويلية 2019 إىل جانفي 2020.
- القسط الثالث للزيادة بعنوان سنتي 2017 و 2018 : بني 35 د و 50 

د خام حسب األصناف يرُصف بداية من شهر جانفي 2020 يف صيغة 
اعتامد جبايئ.

3 - ما مل يتم االتفاق بشأنه إىل اآلن :

- الزيادة بعنوان سنة 2019 وهي موضوع مفاوضات جديدة سيتم إبرام 
اتفاق يف شأنها خالل شهر جويلية 2019 مع العلم أن االتحاد يطلب 

زيادة بني 65 د و 90 د خام حسب األصناف مثلام تّم إقراره بالنسبة إىل 
القطاع العام وغالبا سيتم رصف هذه الزيادة خالل النصف الثاين من 

سنة 2020.
جملة املبالغ التي مل يتم رصفها واملُستحقة للموظف العمومي : 

زيادة بني 65 د و 90 د خام حسب األصناف يف األجور بداية من جانفي 
2020 + مفعول رجعي )بني 180 د و 240 د خام حسب األصناف 

للستة أشهر األخرية من سنة 2019 يف شهر جانفي 2020( + ما سيتقرر 
من خالل املفاوضات للزيادة بعنوان سنة 2019 واملرجح أن تكون بني 
65 د و 90 د خام زيادة يف األجور ترُصف خالل سنة 2020 )يف انتظار 

االتفاق بني الحكومة واالتحاد(.

حوصلة للزيادة األخرية يف األجور يف الوظيفة العمومية 

هل  باملتقاعدين؟  الفجئي  االهتامم  هذا  وراء  ماذا 

بتخصيص مجلس  انتخابية جديدة  الحكومة ورقة  تلعب 

أوضاع  لتدارس  خصيصا  الخميس  اليوم  يعقد  وزاري 

املتقاعدين؟ 

من  السياق  هذا  يف  الحكومة  به  تلوح  ما  ان  هل 

أخرى  مرّة  للزيادة  نية  »ال  غرار  عىل  ووعود  شعارات 

املنتظر  من  أخرى  اجراءات  عن  فضال  التقاعد«  سن  يف 

باب معالجة  لفائدة دور املسنني يدخل حقا يف  اتخاذها 

هذا امللف؟ 

اتخذت من وضعية  الحالية  الحكومة  الواضح أن  من 

املتقاعدين  فوضعية  جديدا،  انتخابيا  رهانا  املتقاعدين 

تعالج بصورة  ان  بّد   ال  التي  الصناديق  بوضعية  مرتبطة 

جذرية من خالل نقاش وطني وإقرار آليات معالجة فعالة 

ارتجالية  إجراءات  اىل  الحلول دون حاجة  تضمن دميومة 

ذات طابع انتخايب.

* املتقاعدون... ثقل انتخايب مهم  

يبلغ عدد املتقاعدين أكرث من مليون ومائة ألف متقاعد 

ومتثل هذه الفئة العمرية ثقال انتخابيا مهام، وتفيد دراسة 

أعدها مركز الدراسات االسرتاتيجية أن هذا العدد سيصل 

سنة 2024 اىل مليون ومائتني وخمسني ألفا غري أن الوضع 

يف  كثريا  ترضرت  التي  الفئة  هذه  وضع  بدقة  يعكس  ال 

السنوات األخرية وأصبحت مرتبطة بصورة مبارشة بتقلبات 

مقدرتها  تدهور  أولهام  اثنني  لسببني  السياسية  الحياة 

يف  الحكومة  تلكؤ  وثانيها  االسعار  ارتفاع  بفعل  الرشائية 

رصف مستحقاتهم وجراياتهم يف الكثري املناسبات 

* املتقاعدون واملعاناة املتواصلة 

بل  الشاهد  حكومة  مع  املتقاعدين  معاناة  تواصلت 

بواحد  الرتفيع  اتخاذه  تم  إجراء  آخر  وكان  وتضاعفت 

باملائة يف مساهامت املتقاعدين توظف عىل كاهل العون 

إجراء  وهو  القادمة،  السنة  من  بداية  النشيط  العمومي 

وانخرام  املتقاعدين  تواصل معاناة  إال يف  يزيد  ارتجايل ال 

منظومة الحامية االجتامعية.

وعىل مدى السنتني األخريتني تحرّك املتقاعدون لدفع 

الدولة اىل االلتزام برصف جراياتهم ووصل التأخري يف رصف  

الجرايات اىل وصعيات حرجة خاصة خالل الفرتة السابقة 

لعيد االضحى يف السنة املنقضية، الحكومة مل تجد ساعتها 

اإللكرتونية  املنصة  يف  فني  بعطل  التأخري  هذا  تفسري  إال 

للبنوك.

العاصمة  يف  احتجاجية  وقفات  املتقاعدون  نظم  كام 

كام  املنجمية،  املناطق  يف  وخاصة  الجهات  عديد  ويف 

يف  النية  بسبب  تعطيال  االجتامعية  املفاوضات  شهدت 

حرمان املتقاعدين من زياداتهم املستحقة.

أصبحت  االجتامعية  الحامية  منظومة  فإن  كلمة  ويف 

يف بالدنا غري مضمونة واالجراءات التي اتخذتها الحكومة 

وحوار  مفاوضات  مببارشة  تلتزم  مل  طاملا  ارتجالية  ستظل 

وطني واجتامعي حول هذه املنظومة وسبل تكريسها يف 

الذي متت مبارشته يف  الوحيد  األمر  الواقع، والحقيقة أن 

هذا السياق هو الزيادة يف سن التقاعد الذي وافق عليه 

االتحاد عىل أن يكون ذلك يف اطار حزمة إجراءات كاملة 

تصّب يف خانة دعم منظومة الحامية االجتامعية.

* املتقاعدون غاضبون

تواصل معاناة املتقاعدين والتي لخصنا أهم عناوينها 

التغطية  سابقا رافقتها صعوبات أخرى تتعلق بأخطاء يف 

الحياة  الفئة إضافة اىل صعوبة تكاليف  االجتامعية لهذه 

وبطالة. جزء كبري من أبناء املتقاعدين وخصوصا من حملة 

الشهائد جعل هذه الفئة تتخذ موقفا صارما يف سياسات 

الحكومة وترى أنه متت مقابلة جهدها بالنكران والجحود 

عىل  مؤسساتها  بنيت  بالد  يف  توازنها  تجد  تعد  مل  وأنها 

كاهل هؤالء.

إن الحلول الجذرية لوضعية املتقاعدين تقتيض حلوال 

االجتامعية  الحامية  وملنظومة  عامة  للصناديق  جذرية 

حلوال  بالذات  الظرف  هذا  يف  تظل  ذلك  عدا  ما  خاصة. 

ترقيعية أملتها  أوضاع انتخابية معينة لحكومة ارتأت أخريا 

ان تهتم باملتقاعدين كام مل تهتم بهم من قبل.

املجلس  عنها  يسفر  أن  املنتظر  من  التي  االجراءات 

حول  تحوم  سوف  للمتقاعدين  سيخصص  الذي  الوزاري 

منح عطايا وهبات لدور العجز عىل غرار حافالت مهداة 

من نيابة تونسية »ماركة« آسيوية وقد تكون أيضا يف شكل 

تأكيد عىل االلتزام بانتظام دفع الجرايات وقرارات أخرى 

شبيهة مبا تم االعالن عنه يف املجلس الوزاري الذي انعقد 

يوم 8 أوت 2018 .

سيظل  املتقاعدين  أن وضع  يبدو  االسباب  لكل هذه 

ورقة انتخابية اىل أن يأيت ما يخالف ذلك

وأخريا... الحكومة تنتبه اىل معاناتهم:

املتقاعدون ورقة انتخابية جديدة
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* نرصالدين سايس 
بروز  الرصاعات واملنافسة ومع  االنتخايب واستعار حدة  املوعد  مع قرب 
مكونات سياسية جديدة وأطراف أخرى تركب ناصية الشعبوية وتتفنن 
يف املتاجرة بالآلالم واآلمال، وسط هذه الفوىض واملزادات السياسية تتجه 
األنظار مجددا إىل االتحاد العام التونيس للشغل صوت الحكمة واملنظمة 
التي بثقلها ووزنها قادرة عىل تعديل املشهد السيايس  الوطنية الصادقة 
ولها إمكانات توجيه الرأي العام من التصويت عىل األشخاص أو االحزاب 

نحو التصويت عىل الربامج.
كان االتحاد معنيا دوما بالشأن الوطني بالتوازي مع امللفات االجتامعية 
مبحطتيها  القادمة  االنتخابات  يف  الشغيلة  منظمتنا  مساهمته  الثقيلة 
الرئاسية والترشيعية ستكون جلية ومحورية وحتى اختيار املنظمة سابقا 
قامئات  أو  بعينه  مرشح  دعم  االنتخابات وعدم  الرتشح يف  وعدم  الحياد 
بعينها فهو يف اعتقادي مساهمة كربي من االتحاد يف انجاح االنتخابات 
لبلورة تجربتها وانجاز  السياسية  للقوى  املجال  السابقة من خالل فسح 
برامجها وتنفيذ وعودها. ومع الفشل الذريع لألطراف الحاكمة وعجزها 
االنتخابات  يف  للمساهمة  مجددا  االتحاد  يعود  بوعودها  اإليفاء  عن 
القادمة وهذه املساهمة انطلقت منذ أشهر بداية بالتشجيع عىل التسجيل 
بكثافة ثم بالحرص عىل احرتام موعد االنتخابات مهام كانت التعالت ويف 
باالستحقاقات  التالعب  من  فيها  يحذر  االتحاد  من  واضحة  رسالة  هذا 
من  بالضغط  وكذلك  موعدها،  وتغيري  بتأجيلها  توجيهها  أو  االنتخابية 
االنتقال  الدستورية وال ننىس أن تجربة  الهيئات  أجل استكامل مختلف 
أراد  أو  عجز  الحاكم  االئتالف  أن  بينت  الثامنية  للسنوات  الدميقراطي 
االتحاد  استعدادات  الدستورية.  املحكمة  انجاز  عن  بامتناعه  يعجز  أن 
النقابية بإرشاف األخ  القيادة  اللقاءات التي جمعت  تواصلت من خالل 
االتحاد  االنتخابات والتي متخضت عن قرار  الطبويب مع هيئة  نورالدين 
ألفي  لتكوين أكرث من  الهيئة وباالستعداد  بوضع كافة مقراته عىل ذمة 

مراقب إضافة إىل رؤساء املكاتب االنتخابية مبختلف الجهات.  

بني املساهمة واملشاركة
املنظمة  موقف  معرفة  إىل  الجميع  يتطلع  الراهن  السيايس  الوضع  يف 
الشغيلة وكيفية مساهمتها يف االنتخابات القادمة وإذا ما كانت هناك رغبة 
يف توسيع مفهوم املساهمة إىل املشاركة إما بصفة مبارشة أو غري مبارشة 
فرضيات عديدة تطرح كلها وتصب بالرضورة يف مصلحة البالد ويف رهان 
الربامج وعىل  الدميقراطي عىل قاعدة  االنتقال  االنتخابات وتأمني  إنجاح 
خلفية الحقوق االقتصادية واالجتامعية. بني الترشيعية والرئاسية مسافة 
يقسمها االتحاد عىل مستويني فعىل مستوى الترشيعية يحرص االتحاد أن 

تكون املنافسة باألساس عىل الربامج لذلك أعدت 
واجتامعيا  اقتصاديا  برنامجا  النقابية  املنظمة 
متكامال للمرحلة القادمة وأنا عىل قناعة بأن ال 
مثل  والخربات عىل صياغة  القدرات  أحد ميتلك 
االقتصادية  الحقوق  يف  املرجعية  النصوص  هذه 
أوال  التونيس  العام  االتحاد  خالف  واالجتامعية 
واجتامعي  اقتصادي  برنامج  بأول  املبادر  ألنه 
الخرباء  تركيبة  خالل  من  وثانيا  البالد  تاريخ  يف 
املستقلني املساهمني يف إعداد هذا الربنامج وهم 
البالد  يف  والكفاءات  والنخب  الخرباء  من صفوة 

عتبة  لالتحاد  واالجتامعي  االقتصادي  الربنامج  األساس سيكون  عىل هذا 
للرأي  رسمية  بطريقة  برنامجه  سيقدم  االتحاد  الن  الترشيعية  يف  مهمة 
ملحاور  للرتويج  اتصالية  خطة  سيعد  انه  كام  صحافية  ندوة  عرب  العام 
برنامجها  تقديم  إىل  النقابية  املنظمة  ستسعى  كام  وأولوياته  الربنامج 
االقتصادي واالجتامعي لألحزاب الكربى واملرتشحني للتفاعل وإبداء الرأي 
وبإمكان االتحاد يف هذا السياق قياس مدى تفاعل األحزاب واملرتشحني 

ونسبه  التفاعل  درجات  بتقييم  االتحاد  يقوم  أن  ومتاح  برنامجه  مع 
ونرشها للرأي العام يف عالقة بالنوايا االجتامعية واالقتصادية للمرتشحني. 
ومن املؤكد أن النقابيني يف كل األحوال لن يصوتوا ملن خربوهم سابقا من 
توجيه  لتبقى فرضية  الشغالني  التي وقفت ضد مصالح  األحزاب  ممثيل 
الناخبني العامل إىل إعطاء أصواتهم إىل قامئات معينة كام ميكن توجيههم 

إىل االمتناع عن التصويت إىل أحزاب بعينها.  

الرئيس املقبل قد يحظى بالدعم النقايب         
التفاعل مع الربنامج االقتصادي واالجتامعي  إذا كانت الترشيعية رهينة 
واالجتامعي  االقتصادي  الجانبني  نصا مرجعيا جامعا يف  باعتباره  لالتحاد 
الذين شكال عالمتني لفشل الحكومات املتعاقبة فإن التوافق حول مقرتح 
منافيس  بني  املزايدات  أوال  يلغي  قد  واالقتصادي  االجتامعي  االتحاد 
الترشيعية وقد يجمع الفرقاء حول برنامج محاييد يحظى بدعم املنظمة 
أثبتت  بالرئاسية  عالقة  ويف  ومنظوريها.  النقابية 
دعم  يف  النقابات  نجاح  العامل  يف  التجارب  عديد 
التقدمية  الخلفية  يحملون  ورؤساء  مرشحني 
واالجتامعية النقابية منهم »الش فاليزا« يف بولونيا 
ولوال يف الربازيل وذلك دون أن ننىس دور األحزاب 
اليمني  أحزاب  أمام  الكفة  تعديل  يف  العاملية 
فرضية  تبدو  املنطلق  هذا  من  بهم.  واملتيمنني 
متاحة  القادمة  الرئاسية  يف  ملرشح  االتحاد  دعم 
وذاك مقابل تعهد الرئيس املنتظر بدعم الحقوق 
إىل  معلوم  غري  ومازال  واالجتامعية  االقتصادية 
حّد اآلن أن كانت هناك شخصيات نقابية راغبة 
النقايب  الدعم  مسار  تغيري  قد  فرضية  القادمة وهي  للرئاسية  الرتشح  يف 
فرضية  تبقى  نقابية  برتشح شخصية  تأكيدات  غياب  ويف  املقبل  للرئيس 
دعم مرشح مستقل او شخصية وطنية لها مكانتها من الفرضيات القوية 
خصوصا إذا ما تجاوزنا عتبة الدور األول وهي عتبة ستفتح مجاال إضافيا 
للمنظمة النقابية للضغط أكرث لدى الرأي العام من أجل توجيه االهتامم 

القادمة بعيدا  البالد يف املرحلة  إنقاذ  نحو الشخص األجدر واألقدر عىل 
عن الشخصنة والتذييت وطبقا لخيارات سلطات القرار النقابية باالتحاد.

االتحاد يف انتظار البقية
لنئ بدأ االتحاد مبكرا يف استعداداته ملحطة االنتخابات القادمة قان بقية 
األطراف مدعوة ملعاضدة الجهود من اجل إنجاح هذا االستحقاق الذي 
التحديات  االنتخابات ومواجهة  لتونس استحقاق  سيحسب بدرجة أوىل 
تقتيض انخراطا أوسع للشخصيات الوطنية والخربات والكفاءات ومكونات 
اجتامعيا  بديال  نفسها  تقدم  ال  التي  املكونات  املدين وخصوصا  املجتمع 
للحركة النقابية بل تلك التي تشتغل مبحركات االستقاللية وتحرص عىل 
املصلحة الوطنية، االتحاد تقدم خطوات يف اتجاه استحقاق وطني ولكن 
الجهود  إسناد  تعي رضورة  أن  البالد  يف  والنقابية  التقدمية  الحركة  عىل 
النقابية من اجل إنجاح هذا االستحقاق ومن جهته عىل االتحاد أن يكون 
وان  وحضنته  حضنها  طاملا  تقدمية  اجتامعية  جبهة  وجود  عىل  حريصا 
يدفع يف اتجاه حد أدىن لضامن وجود هذه الجبهة الداعمة مبدئيا للفعل 
النقايب والتي ال مناص من الدفاع عن وجودها الذي هو يف األخري وجود 

مشرتك يف األهداف والخيارات وهو مالذ اذا ما وىل اآلخرون.

رشوط االتحاد لدعم املرتشحني 
لالنتخابات الترشيعية والرئاسية

- االتحاد سيكون 

حريصا عىل وجود 

جبهة اجتامعية 

تقدمية

التصويت 

عىل الربامج 

أوال 
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مل تتفّجر الخالفات فجأة كام يعتقد املراقبون داخل حركة النهضة، بل 
هي نتاج تراكامت مضت عىل بعضها أشهر وسنوات، وكانت تعديالت 
املكتب التنفيذي عىل القامئات الترشيعية هي التي أفاضت الكأس أو 

قصمت ظهر البعري كام يُقال.
فاملتابع بدقّة ملا يجري داخل الحركة يعرف أن الخالف يرسي يف داخلها 
منذ سنني، وان مجموعات عديدة تنشط بصمت داخل جسم ُهالمي، 
بدا للناظرين من الخارج ستارا حديديا، لكنه يف واقع االمر كان يغيل 
كمرجل، وكانت تعتمل يف داخله حراكات عديدة، تتبلور حول سؤال 

رئييس واحد: من نحن وماذا نريد؟ 
فالحركة التي عادت بشعار املظلومية، وعلّقت قميص عثامن طويال عىل 
باب مطار تونس قرطاج، وغّنت طلع البدر علينا، كربت، وتزاحم عليها 
الوافدون الجدد ممن أغرتهم ريح السلطة، وممن يرغبون يف االكتشاف، 
ومن يطمحون اىل »تحسني وضعية« ومن جاءتهم توبة مفاجئة، ومن 
كان  عيل  بن  وان  بالسليقة  مسلمون  أنهم  ألي  بعد  أخريا  اكتشفوا  
ما  التي رسعان  الرّهوط  الله، وغريها من  دين  الدخول يف  مينعهم من 
تسلقت ُسلّم املناصب يف داخل الحركة، وتبّوأت حتى مناصب الوزراء 
الحركة،  وأبناء  للعقائديني  يتّسع  املجال  يعد  ومل  داخلها،  يف  والنواب 
ومباليينهم  الفارهة  بسياراتهم  »العائدين«  اىل   2011 تطلّعوا يف  الذين 
وعقاراتهم ومصالحهم، وغفروا لهم رمّبا، لكنهم مل يستطيعوا أن يغفروا 
غري  من  وحتى  املشارب  مختلف  من  القادمني  الجدد،  »للصاعدين« 
مشارب، وهم يستولون عىل املناصب واالمتيازات، ويغنمون من بركات 
الشيخ ومن خراج الحركة ومن زكاة السلطة وتعويضاتها اليشء الكثري، 

ويأتون عىل االخرض واليابس وال يرتكون ألصالء الحركة شيئا.
انفّض من  السلطة، حني  الخروج من  بدأت حني  الداخلية  االنتفاضة 
وترضب  القصبة  يف  تحكم  كانت  حينام  لها  املطبّلني  جمهور  حولها 
الناس بالرّش، وحني كانت تبرّش بحكم الرشيعة وتوزّع الّريع عىل كل 
بدؤوا  فانهم  سلطة  انها  عىل  لها  قدموا  هؤالء  وألن  ودّب،  هّب  من 
بعد  غامض خاصة  ينذر مبستقبل  أصبح  تباعا الن وضعها  ينسحبون 
انه  الكثريين  السبيس واعتقاد  قايد  الباجي  لنجم  الصاروخي  الصعود 
قد يعيد  سرية بن عيل وبورقيبة، ومل يبق فيها اال أبنائها الذين كانوا 

يعرفون عندما دخلوها، أي منقلب ينقلبون.
ساعتها أحس أبناؤها الحقيقيون أّن الحركة يف خطر وان جسمها الذي 
حكم بالطبل واملزمار مل يكن اال جسام هّشا رسعان ما انهار أمام زحف 
الغاضبني يف اعتصام الرحيل، وان عىل الحركة أن تحّصن نفسها تحّسبا 
لكل طارئ، وأن عىل التنظيم ان يعود اىل االشتغال بأقىص طاقته، وانه 

ال بديل للحركة اال بأبنائها.
وهو توّجه مل يكن ليقنع الشيخ راشد الغنويش الذي ال يرتاح للتنظيم، 
وال يعرف كثريا من أعضائه، بل ويتوّجس منه ريبة، عىل غرار أردوغان 
ومريس وكل من يشعر أن هناك جسام ال يعرفه هو من يقرر داخل 

الحركة وهو من يتحكم يف تحركاتها.
القشة التي قصمت ظهر البعري كانت اتفاق باريس بني الشيخ والباجي 

قايد السبيس، حيث أن االغلبية الساحقة من قواعد النهضة مل تستوعب 
املسالة واعتربتها نوعا من الدعابة السمجة، ومل تستسغ ان يقع شحنها 
طيلة سنوات بان الباجي أخطر عليها من اإلرهابيني وانه نظام سابق 
وأزالم، ثم تركض القيادة اليه وتضع نفسها تحت امرته، وتتحالف معه.
وليت األمر توقّف عند ذلك الحّد، بل ان الشيخ واصل يف »فهلوته« 
السياسية، عندما اختار أن يتالعب بقواعد الحركة ويقنعهم مرة أخرى 
يوسف  عىل  هو  الجديد  الرهان  وان  انتهى  الباجي  مع  التحالف  أن 
الشاهد، وحرشهم يف زاوية تحّمل مسؤولية كاملة عىل فشل الحكومة، 

وعىل كل أخطاء الُهّواة الذين يحكمون القصبة.
وكان املؤمتر العارش هو الفيصل، وهو املحدّد، وهو الذي أظهر للعامل 
منطق  وان  الحركة،  داخل  شّقني  هناك  ان  مونبليزير  أسوار  خارج 
القطيع خاطئ، وان الشيخ ال يحكم وحده، وان حراكا يدّب شيئا فشيئا 
ضده، وأن أْمواًها كثرية قد جرت يف جدول النهضة، ومل تعد تلك الحركة 
الدعوية املغلقة التي تتكتّم عىل أرسارها، وال تسمح الحد بخرق البيعة 
علنا، واال يكون مصريه كمصري الجبايل واملكني واملرحوم كركر وفاضل 

البلدي وغريهم ممن دفعوا مثنا باهظا ملجرّد جرأتهم عىل االختالف.
حادثة القامئات هي التي فّجرت الخالف هذه املرّة، وهي التي أظهرت 
سنوات،  منذ  الحركة  بها  تتباهى  التي  الدميقراطية  زيف  للواجهة 
وأظهرت مرة اخرى أن الشيخ يترصّف فيها كمملكة تخّصه وال تخّص 
أحدا غريه، وأنه هو من يضع القامئات، وانه هو من يترصّف يف االسامء 
والجهات والرتتيب وحتى يف من يصعد ومن يسقط، أو كام قال عبد 
من  انتخبوا  مبنطق:  يترصّف  انه  أمس  أول  رسالته  يف  امليك  اللطيف 

تريدون وأنا أعني من أريد.
عالقة  يف  الحركة  سياسات  او  عامة  مبادئ  عىل  يعد  مل  فالخالف 
بالتحالفات والربملان والحسابات، بل أصبح تعّديا سافرا عىل اختيارات 
أناس يف الحركة، هم يف االصل »كبار الناخبني« يف جهاتهم، أي أعضاء 

مجلس النواب واملجالس البلدية وأعضاء املكتب التنفيذي وأعضاء من 
مجلس الشورى وحتى من الوزراء ان ُوجدوا، وهم الذين توافقوا عىل 
تلك القامئات بالتصويت، وهم الذين اختاروا من يريدون له ان ميثّلهم 

يف املجلس النيايب القادم، لكن رأي الشيخ مل يكن كذلك أبدا.
فالشيخ مل يقرأها عىل أساس أنها تصعيد بآليات الدميقراطية، فتلك لغة 
يعتقدون  يرغبون يف تصديقها ممن  وتُقال ملن  الحركة  ترُصف خارج 
للمشهد  قراءته  واقع  أما  مدين،  حزب  رئيس  إىل  الشيخ  بتحول  فعال 
بعد الخامس عرش من جويلية، املرحلة الثالثة من تصعيد املرتشحني، 
فكانت عىل أساس واحد، وهو أن جامعة »التنظيم« يريدون االستيالء 
عزله  عىل  ويعملون  مفاصلها،  عىل  الهيمنة  ويريدون  الحركة،  عىل 

وإضعافه وتجريده من جامعته، متهيدا لالنقضاض عليه واإلطاحة به.
وعىل هذا األساس أمسك كل أوراق القامئات وقلبها رأسا عىل عقب، 
يُقال، واختار من يريده هو أن يكون  القلم األحمر كام  وأعمل فيها 
يف املكان املقرر له، وابعد من ال يطيقه أو ال يرتاح ملواقفه، وغرّي يف 
ترتيب القامئات إىل الدرجة التي تخلق صداما بني من أرسلهم هو من 
املركزية وبني أنصارهم وأصدقائهم يف الجهات، والذين سيستشعرون 
املكتب  ان  بدعوى  عليهم  يتسلطون  الذين  هؤالء  عىل  وحنقا  غضبا 
ديسمرب  يف  حّدة  بأقل  جرى  ما  نفس  وهو  قّرر.  الذي  هو  التنفيذي 
2014 حينام أجرب املكتب التنفيذي جامعة القرصين عىل قبول ترؤس 
وليد البناين لقامئتهم رغم أنهم انتخبوا القامئة بكل أريحية وبإرشاف 
املكتب التنفيذي نفسه، فكانت النتيجة هي ان استقالوا جميعا وتركوا 

األماكن لوليد البناين وجامعة الشيخ.
فهل تكون معركة القامئات هي الشعرة التي تقصم ظهر البعري أم تقدر 
الحركة عىل تجاوزها كام تجاوزت خالفات أخرى جرت سابقا وإن بأقّل 

حّدة من اآلن؟
* طاهر عيل 

حملة تطهري يشّنها الغنويش عىل معارضيه:

انشقاقات أم انتفاضة ضّد الّنسق؟

فسفاط قفصة:

3 ماليني طن يف 6 أشهر 
بلغ إنتاج رشكة فسفاط قفصة خالل الستة أشهر األوىل من السنة الجارية حوايل 3 مليون طن من الفسفاط الخام، 

منها 1,8 مليون طن من الفسفاط التجاري.
ويذكر أّن بعض أقاليم الرشكة تشهد من حني إىل آخر اضطرابات يف نسق عملها، حيث توقّف العمل مبغسلة الفسفاط 
بإقليم الرديف بسبب احتجاج عدد من األهايل ما تسبّب يف انقطاعات متكررة للامء الصالح للرشاب ولنفس السبب 

يشهد إقليم املظيلة اضطرابات تكاد تكون يومية إضافة إىل احتجاج طالبي الشغل من املعطلني عن العمل.

الدولة يف حاجة إىل تعبئة 
قروض

أكّد الخبري االقتصادي عز الدين سعيدان أّن الدولة يف حاجة إىل تعبئة قروض جديدة تصل إىل 
10.2 مليار دينار يف سنة 2019، ماّم جعل الحكومة تربمج الخروج للسوق املالية العاملية القرتاض 

800 مليون دوالر، وفق ترصيحه.
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* خليفة شوشان    

الحديث عن  االستمرار يف  املمكن  يعد من  استثناء ومل  اليوم  بعد  تعد  مل 
فهمها  ويتطلب  البسيطة  العقول  عىل  تستعيص  التي  املقدسة  وحدتها 
السيايس ويف  التنظم  يف  وأطروحات  السياسية  العلوم  يف  بنظريات  التزود 
وزعيمها  لشيخها  والعصبية  الذهنية  والفرادة  العبقرية  طالسم  حل  سبل 
الذي مكنته رغم كل املحن والعواصف التي مرت بها الحركة عىل امتداد 
وحدة صفوفها  يحافظ عىل  أن  من  تاسيسها  منذ  عقود  من خمسة  أكرث 
وتناغم مؤسساتها وانسجام مناضليها والتزامهم الحديدي بقرارات هياكلها 

وقيادييها وشيخها مهام كنت مرارتها وقسوتها وظلمها.

من تربم مبحوح إىل احتجاج رصيح 
بطبيعة الحالة فإن الظاهرة السياسية التي نتحدث عنها هي حركة النهضة 
التي شهدت منذ نهاية االسبوع الفارط حالة من التململ رسعان ما تطورت 
احتجاج رصيح ومعلن،  إىل  لتتحول من تربم مبحوح  االخريين  اليومني  يف 
منها  يخلو  ال  السياسية  والرصاعات  االختالفات  هذه  مثل  أن  ورغم  لكن 
حزب خاصة يف مواسم التنافس االنتخايب الداخيل ورغبة املناضلني يف ترؤس 
السياسية عىل هذا  الساحة  تعود  عدم  فإن  االنتخابية ألحزابهم  القامئات 
وكانت  تباهت  طاملا  التي  النهضة  حركة  صلب  والعلني  الظاهر  التنافس 
حريصة عىل إظهار صورتها يف شكل مثايل وعىل غاية من الدقة واالنضباط 
والرصامة ملواقف هياكلها وشيخها واختيار التكتم عىل كل االختالفات يف 
والرسمي  التوافقي  املوقف  بإظهار  واالكتفاء  تخرتقها  التي  النظر  وجهات 
لكّل  مركزيا وجهويا ومحليا.  والقواعد  القيادات  عنه  وتدافع  تتبناه  الذي 
النهضة  حركة  صلب  األخرية  االختالفات  أحيطت  مجتمعة  األسباب  هذه 
هذا  بكل  الغنويش  راشد  ورئيسه  التنفيذي  مكتبها  إىل  املوجه  والنقد 

االهتامم السيايس واالعالمي ومبتابعة الرأي العام.

النهضة ترشب من نفس الكأس 
امتداد  وعىل  التونسية  الثورة  منذ  شاهدة  ظلّت  النهضة  وحركة  ال  كيف 
قرابة الثامين سنوات عىل انفجار وتفكك أحزاب واندثارها بفعل الرصاعات 
أجل  من  املؤمتر  حزيب  الرتويكا  يف  حلفائها  من  تشقها  التي  الداخليّة 
الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات مرورا بحليفها نداء تونس 
الذي انقسم اىل أكرث من خمسة شقوق وستة احزاب أو ما تقاطع معها 
ومع النداء يف الحكم أو يف املوقف مثل احزاب االتحاد الوطني الحّر، آفاق 
ينج  مل  السياسيني ومعارضيه  ان خصومها  بل  والجمهوري.  واملسار  تونس 
حركة  عىل  الدور  جاء  فهل  الشعبيّة.  الجبهة  وآخرهم  االنقسام  لعنة  من 
النهضة لتشهد نفس املصري وترشب من نفس الكأس وتتجرع سّم الرصاعات 
الداخلية واالنقسامات والشقوق ورمّبا التفكك مستقبال إذا تواصلت حدة 
التوترات أم أن االمر ال يعدو أن يكون مجرد مرسحية وتقسيم مهام كام 
يرّص أصحاب نظرية املؤامرة عىل تأكيده يف كل ما يتعلق بحركة النهضة 
أم أن األمور ال تعدو أن تكون سحابة صيف أو كام وصفها عبد الحميد 
الجاليص يف ترصيح يبدو انه حاول من خالله تلطيف االجواء معتربا أن ما 
وقع ويقع يف الحركة »حراك دميوقراطي مهم يكرس الصورة السائدة لدى 
ادارة  يف  نجحت  التي  »الحركة  وأن  القطيع«  احزاب  و  الرتضيات  احزاب 

تشارك مع اطراف كانت غرمية ال يعجزها ان تدير التنوع داخلها«.
  

جراح املؤمتر تنكؤها معركة القامئات
أّول ما نسجله أنه وباستثناء النائبة حياة العمري املنتدبة من خارج الفضاء 
النهضاوي والتي نفت ما تم تداوله بشأن تدوينتها التي تعلن فيها تظلمها 
عنها  صدرت  التي  القيادات  أغلب  فإن  ترشيحها  عن  الحركة  تراجع  من 
ورئيسه  التنفيذي  املكتب  قبل  من  رافضة الستبعادها  ومواقف  تدوينات 
تم تصعيدهم من  ان  بعد  الترشيعية  القامئات  ترؤس  الغنويش من  راشد 
منذ  الحركة  داخل  املعارض  التيار  متثل  باعتبارها  برزت  الجهوية  املكاتب 
مؤمترها العارش، لكن يبدو انه رغم محاولة رئيس حركة النهضة احتواء هذا 
التيار املعارض واسرتضائه اثر املؤمتر العارش من خالل تلك الصورة له مع 
كل من عبد الحميد الجاليص وعبد اللطيف امليك فإن االمر مل يكن سوى 
ونفوذ  الداخلية  »الدميقراطية  عنوان  تحت  أعمق  ملشكل  مؤقت  احتواء 
رئيس الحركة« تخفي معركة أشمل حول من سريث رئاسة الحركة مستقبال.

تنافس عىل القامئات يخفي رصاع األجنحة
الخالف األخري بدأ بتدوينات عىل شبكة التواصل االجتامعي منذ أسبوعني 
أن  يعكس  فيام  الجهوية  املكاتب  بثقة  للفائزين  وتباريك  تهاٍن  وموجة 
بني  عظام  كرس  رصاع  هو  بل  داخيل  تنافس  مجرد  تكن  مل  االنتخابات 
تيّارين األول يدين بالوالء للشيخ واملقربني منه والثاين ميكن تسميته بالتيار 
املكتب  ترتيب  وتغيري  وحذف  تعويض  عن  أخبار  ترسب  ومع  املعارض، 
االسامء  بعض  الغنويش  راشد  الحركة  رئيس  ورائه  ومن  للحركة  التنفيذي 
معتمدا صالحيات مينحه إياها النظام الداخيل للحركة يقوم عىل ما يسّمى 
صلب  املعارض  التيار  اىل  املنتمية  القيادات  بعض  انطلقت  »الرتشيد«. 
الحركة يف اطالق جملة من الرسائل املشفرة عىل الفايسبوك قبل أن تتحول 

اىل مواقف وترصيحات. 

زيتون يستقيل عن تقديم االستشارات للشيخ
افتتح سلسلة املواقف العلنية لطفي زيتون الذي أعلن يوم االثنني الفارط 
08 جويلية يف بالغ نرشه عىل صفحته أنه راسل »األستاذ راشد الغنويش« 
إلعالمه بتخليه رسميا عن صفة املستشار السيايس لحركة النهضة، ومل يوضح 
الحقيقية تضمنتها رسالة  أن »اسبابها  زيتون أسباب االستقالة ولكنه ذكر 
كانت  ولنئ  النهضة،  رئيس حركة  ويقصد  باألمر«  للمعنّي  أرسلت  مفصلة 
ظهرت  الحركة  ورئيس  زيتون  بني  والتوجهات  السياسات  يف  االختالفات 
للعلن منذ أكرث من سنتني فإنه من غري املستبعد ان تكون مشكلة القامئات 

االنتخابية قد عجلت بتقديم استقالته. 

الجاليص يلّمح
 وديلو يعلن اختناقه

بعد يومني من استقالة زيتون كتب القيادي عبد الحميد الجاليص الجمعة 
12 جويلية تدوينة جاء فيها »جمعة مباركة« وضمنها آية من سورة سبأ »ما 
دلهم عىل موته إال دابة األرض تأكل منسأته« وسنجد صدى هذا التضمني 
قال  حني  امليك  اللطيف  عبد  كتبها  التي  الرسالة  يف  سليامن  سيدنا  لعصا 
خارجيا  عليه  تنهال  املعاول  أرى  الكيان  »هذا  النهضة  حركة  عن  متحدثا 
يكون  السالم ولن  عليه  ليكون كعصا سليامن  داخليا  ينخره  بدأ  والسوس 
أكرث  ثانية تضمنت رسالة  الجاليص تدوينة  الله«، وبعد يومني كتب  باذن 
والده  يروي يل وصية من  االصدقاء  احد  كان  ما  »كثريا  فيها  وضوحا جاء 
الزيتوين واطلع عىل »كليلة ودمنة«: »يا بني  التعليم  نال حظا من  الذي 
كن أسدا تأكل من ورائك الثعالب، وال تكن ثعلبا تأكل من وراء األسود«. 
يف نفس اليوم كتب النائب والقيادي عن حركة النهضة سمري ديلو تدوينة 

عىل صفحته عىل شبكة التواصل االجتامعي جاء فيها »الجّو خانق.. أفّكر 
خرب  انتشار  ومع  يومني  بعد  يضطّر  أن  قبل  نهائيًّا..!«،  االعتزال  يف  جّديّا 
يتحدث عن استقالته تزامنا مع نرش رسالة القيادي عبد اللطيف امليك إىل 
كتابة توضيح عىل صفحته ينفي فيه صحة الخرب وقد جاء فيه »ترّوج بعض 
املواقع املشبوهة خربا زائفا عن استقالتي من حركة النهضة، وبقطع النظر 
ومصداقيته  كاذب  الخرب  فهذا  لهم..  والدافعني  عليها  القامئني  دوافع  عن 

مامثلة ملصداقية مخرتعيه..!«.

املّك يخرج الرصاع للعلن والعمري تكتب من املرارة وترتاجع
ليخرج الخالف منذ يومني من التلميح إىل الترصيح من خالل مواقف أكرث 
من  انطالقا  وذلك  النهضة  حركة  داخل  الخالف  أسباب  عىل  أتت  وضوح 
وعىل  الحركة  قيادات  إىل  امليك  اللطيف  عبد  النائب  وّجهها  التي  الرسالة 
رأسهم رئيس الحركة راشد الغنويش عرّب فيها عن رفضه ملا أْسامه املشاركة 
الجندويب( ولن أشارك يف هذه  يف املظامل »ال يحّق يل أخذ مكانه )حسني 
املظامل« واتهم املكتب التنفيذي للحركة »بتدمري للمناخات الّداخليّة للحركة 
وتعّسف يف استعامل القانون لتصفية سياسية داخلية«. وتحدث عن حالة 
من »االختناق الذي صنعته املامرسات السيئة التي اتاها البعض« ودعا بعض 
إذا مل  بالصمت  إخوانهم  يعينوا  »ان  اىل  الذين مل يسمهم  الحركة  قيادات 
يستطيعوا رد املنكر« كام دعا رئيس الحركة بعبارة »أن يتقَي الله يف حركتنا 
ويستوعبوا  من  النهضاويون  يستفيق  أن  وقبل  واخوتنا«  ونسائنا  وشبابنا 
عبارات امليّك كتبت عضو مجلس النواب عن الحركة حياة العمري ما أسمته 
تظلام للعموم حول تراجع النهضة عن ترشيحها للترشيعية رغم فوزها يف 
االستشارة عنونته بعبارة »لوال املرارة ما كتبت« قبل ان تكتب توضيحا عىل 
صفحتها تعلن فيه اخرتاق حسابها الخاص وقبل أن تسرتجعه، وتؤكد أن كل 
ما كتب عىل مواقع التواصل االجتامعي ويف الصفحات ال يلزمها وتوجهت 
وابنة  النهضة  »إبنة حركة  أنها  فيها  توضح  ومل  بالشامتني  إىل من سمتهم 

مؤسساتها« وأنّه مهام كان قرار املؤسسات ستنضبط لذلك.

بن سامل ال إلقصاء األصوات الحرة والناقدة
آخر امللتحقني بصفوف النهضاويني املحتجني عىل تدخل املكتب التنفيذي 
لالنتخابات  املرشحني  أسامء  بشأن  تغيريات  وإجراء  الغنويش  ورئيسه 
الترشيعية عىل مستوى رؤساء القامئات القيادي والنائب عن الحركة محمد 
يعترب  حدث  ما  أن  نت«  »الجزيرة  ملوقع  ترصيح  يف  أكد  الذي  سامل  بن 
مبثابة اإلقصاء املمنهج لخيارات كبار الناخبني، وأعضاء مجلس شورى الحركة 
املركزيني داخل الواليات« مؤكدا أنه »وجد نفسه مقصيا من رئاسة القامئة« 
ويف املرتبة الثالثة بعد ان كان تصدر دائرة زغوان خالل نتائج االنتخابات 
عىل  وال  الحركة  عىل  التجني  أريد  »ال  بالقول  سامل  بن  وتوجه  الداخلية. 
رئيسها، لكن من غري املعقول أن أتباهى بانتخابات داخلية دميقراطية غري 
مسبوقة يقوم بها حزب سيايس، ثم أرمي بنتائجها عرض الحائط« كام عرّب 
عن »خشيته عىل مستقبل الحركة بسبب ما اعتربه »إقصاء لألصوات الحرة 

والناقدة«.

محرزية العبيدي تدافع عن الرتشيد 
باقصاء  النهضة  لحركة  التنفيذي  املكتب  سامل  بن  محمد  اتهم  حني  ويف 
االنتخابات  يف  الفارقة  »العالمة  مبثابة  اعتربها  التي  النسوية  القيادات 
برئاسة  فازت  امرأة   17 »أّن  كاشفا  الترشيعية«  القامئات  عىل  التمهيدية 
أو  واحدة  باستثناء  السباق  خارج  ذلك  رغم  أنفسهن  وجدن  القامئات 
التنفيذي  املكتب  وعضو  الشعب  نواب  مبجلس  النائبة  دافعت  اثنتني«، 
للحركة محرزية العبيدي عن قرارات املكتب التنفيذي واعتربت أنّه »مارس 
الذي  للحركة«  الداخيل  والنظام  الشورى  لوائح مجلس  صالحياته مبوجب 
ينّص يف فصله 112 عىل أنه »يتوىل املكتب التنفيذي املصادقة عىل القامئات 
وللمكتب التنفيذي صالحيات تغيري الرتتيب وله استثنائيا إضافة عضو إىل 
العبيدي  القامئة وله استثنائيا جّدا إضافة رئيس للقامئة«. وهو ما اعتربته 
مبثابة »ترشيد« القامئات الترشيعية وهنا ال نعلم ان كان مصطلح »الرتشيد« 
هو  أم  الرشيد،  االمر  وبلوغ  واالقتصاد  والهداية  والتوعية  التوجيه  مبعنى 
القواعد الذي عربت عنه يف  الرتشيد مبعنى مباركة »الشيخ« راشد ملوقف 
االنتخابات التمهيدية وإصباغ مزيد من العقالنية السياسية عليه حتى يصل 

متام كامله ونضجه؟

النهضة مل تعد استثناًء 
والتنافس عىل رئاسة القامئات يخفي رصاعا بني تّياريْن



 1547 العدد   -  2019 جويلية   18 7الخميس 
نقابة

إعداد: رمزي الجباري   
انطالق  قبل  مشحونة  أجواء  للثقافة  العامة  للجامعة  االدارية  الهيئة  عرفت 
اتفاق مع وزارة االرشاف قبل  أشغالها خاّصة بعد حديث بعضهم عن امضاء 

يوم واحد من انعقادها )!(.
ويبدو أّن من رّسب هذا الخرب الخاطيء كان هدفه اشعال فتيل الخالفات بني 
أبناء القطاع الواحد وهو ما اعرتف به املتدخلون يف أشغال الهيئة التي بدأت 
كام أسلفت الذكر ساخنة وانتهت عىل أجواء من التعانق واالتفاق عىل مرشوع 
االتفاق الذي ال أحد أمضاه وإّنا حصل يف شأنه نقاش يف حضور وزير الثقافة 
السيد محمد زين العابدين واألمني العام املساعد املكلّف بالوظيفة العمومية 
األخ منعم عمرية والذي حصل قبل يوم من انعقاد الهيئة االدارية أّن جلسة 
العمل ناقشت النقاط العالقة التي ميكن أن تفعلها الوزارة وأبقت عىل النقاط 
األخرى التي تحتاج موافقة هياكل رئاسة الحكومة ووزارة املالية محل نقاش!! 
عىل كل سامح اللّه مّصايص الدماء الباحثني عن بعرثة األوراق وزرع الفتنة بني 
أبناء القطاع الواحد مبا أّن »الفتنة« مل متر وإّنا الذي مّر عىل امتداد 6 ساعات 
هو الكالم الطيب والنقاش املسؤول والبناء خاصة وقد عرف األخ منعم عمرية 

كيف يرسو بها إىل شاطيء االمان.
للباحثني عن التفاصيل وليس للصائدين يف املياه العكرة ـ نقول أّن قطاع الثقافة 
عىل تعّدد هاناته وعىل عدم اهتامم الحكومات املتعاقبة به وتراجع ميزانياته 
ليصل حدود 0،85٪ من امليزانية العامة للدولة إالّ أّن أهله واملنتمون له مرّصون 
عىل تنقية أجوائه كخطوة أوىل ثّم األكيد أّن القرارات التي تهّم تحسني وضعه 

آتية وال ريب فيها.
بعيًدا عن مقّدمات العادة اختار األخ منعم عمرية أن تكون كلمة االفتتاح معرّبة 
بقوله: نحن أصحاب حق يف هذه البالد والحكومات تأيت وتذهب وتونس باقية 
وأهلها غاضبون لوضع املوازنة العمومية وغياب فرص الشغل ولتنّصل حكومة 
الشاهد من تعهداتها األكيد أّن الجميع أمام فرصة ليعرّب عن قراره من خالل 
صندوق االقرتاع ثّم أضاف نحن لسنا ُدعاة فتنة أو من الجامعة التي تبحث عن 
وضع العصا يف العجلة ـ نحن نعمل يف الوضوح وبالوضوح نتواصل وبالوضوح 
تكون مطالبنا ـ ما عدا ذلك لك من قدره ولكل مّنا ملفاته وحتى من يدعون 
يف املعرفة فلسفة والذين أرادوا أن يحّددوا مربع تدخل االتحاد فإنّنا نقول لهم 

جميعا أّن االتحاد أكرب مّنا جميعا.

نقر عىل الوتر الحّساس
تنتهي  أن  ينتظر  كان  والكل  ومتشّنجة  ساخنة  كانت  البدايات  أّن  قلنا  نحن 
برسعة الكلامت الربوتوكولية لألخوين منعم عمرية ومفتاح الونايس واستشعارا 
ألي رّد فعل اختار األخ منعم أن يقرأ األخ مفتاح مرشوع االتفاق مع التنصيص 
عىل أّن ال أحد أمىض عىل بنوده وبالتايل سقطت لعبة »املخاتلة« والبحث عاّم 
ميكن أن يدين الجامعة عىل اجتهادات أعضائها عىل كل قراءة بنود االتفاق غري 
املمىض كانت مبثابة الربد والسالم ان مل نقل انّها كانت لحظات عزف عىل الوتر 
الحّساس اذ من كان يف قلبه قرار سابق أو تهمة مسبقة فإنّه قال يف رسّه وجهره 

دفع اللّه ما كان أعظم.

اليشء بالصدفة
أمام التدخالت العشوائية لبعض الذين يحرضون أّول هيئة ادارية منذ توليهم 
ليسكت  املتواصلة  وبضحكته  البارد  بدمه  عمرية  منعم  األخ  متيّز  املسؤولية 
بعضهم بأسلوب سلس وبراحة بال مؤكدا أّن كّل هياكل االتحاد تعمل ضمن 
رؤية واسرتاتيجية عمل واضحة واستشارات متواصلة إذ أّن القرار جامعي بعد 
أن يحظى بإهتامم الكل ولعّل انعقاد الهيئة االدارية للقطاع صورة من صور 

تطبيق الدميقراطية بني كل أبناء القطاع.

8 مليون دينار
التي ال تتجاوز أصابع  النقاط  يف االتفاق الذي أُميض ومل تطبق منه االّ بعض 
اليد الواحدة كان القطاع الثقايف يحتاج اىل 8 مليون دينار لتسديد الشغورات 

ومتكني البعض من الرتقيات.
الغريب أّن القطاع مل يتحّصل عىل حّقه إالّ بشق األنفس وبعد تدخالت عديدة 

من األخ األمني العام نورالدين الطبويب.

جمعيات مشبوهة
لبعض  التي ترصف  األموال  االدارية عن  الهيئة  املتدخلني خالل  بعض  تحّدث 
العام وقد  املال  األشكال من  استفادت بشكل من  الجمعيات وهي جميعات 
وبعيد عن  السياسة  عليها ميارس  اذا  املسرتابة  أنشطتها  مع  للقطع  االوان  آن 

العمل الثقايف.

األمـــر 424!!
أّن  والقطاعات عىل  الجهات  االجامع يحصل من خالل 19 تدخال ملمثيل  كاد 
األمر 424 يرضب القطاع الثقايف وأهله وأّن ال استفادة ستحصل منه مبا أنّه صيغ 
بأسلوب فيه الكثري من الدهاء والحسابات الضيّقة ليرضب أبناء القطاع عىل أن 

يستفيد منه من هم جالسون يف أعىل الربوة.

الثقافة ليست يف أحىل تجلياتها
مل مير توقيت عمل املكتبات مرور الكرام إذ أفرده الحارضون يف الهيئة االدارية 
بالكثري من التساؤالت واالستفسارات خاّصة أّن عددا كبريا من مندويب الثقافة يف 
الجهات يتعّمدون بشكل من األشكال التضييق عىل األعوان يف تطبيق التوقيت 
الغياب  وكذلك يف متتيعهم من راحتهم وهي بيومني كام تحّدث بعضهم عن 
الكيّل لرّواد بعض املكتبات خالل فصل الصيف يف العديد من الجهات خاّصة 

تلك التي تحتاجها حرارة طقس غري عادية.

مستعّدون للنضال
لنئ تّم تكليف لجنة بصياغة الئحة مهنية تتضّمن نقاطًا يكون اهملها أو غفل 
عنها مرشوع االتفاق الذي ناقش فيه الطرف النقايب مع الطرف االداري االّ أّن 
السمة البارزة لعملية االعداد أّن الكل مرّص عىل النضال وعىل املطالبة بالحقوق 

الضائعة هنا وهناك.

مليار للجهات ما الهدف؟
تساءل عدد من املتدخلني عن الجدوى التي ستحصل من متكني الوزارة ملختلف 
ممثل  وصفها  التي  التوجهات  عدم وضوح  أمام  مليار  من  الجمهورية  جهات 
سليانة بالشعبوية والحال أنّه كان عىل الوزارة أن تسعى جاهدة للقضاء عىل 
رواسب وأخطاء سنوات ما قبل الثورة إذ أّن عديد املراكز الثقافية مازالت تنشد 

تدخالت عاجلة كام أّن غياب االطار البرشي زاد يف غربتها.

مهرجانات بال رهانات وتوّجه نحو الخوصصة
خاطيء  توّجه  أنّه  تؤكد  املهرجانات  النجاح  الجمعيات  عىل  الوزارة  مراهنة 
وأّن ال فائدة من هذه الجمعيات ألّن جلّها باحث عن املال وبالتايل فيها من 
أوجد رصاعات هكذا ألجل أن يستفرد باملال وفيها من مل يقدم تقاريره والكل 
متّجه عىل غري وجهة الوزارة التي تزيد بشكل من األشكال دفع القطاع نحو 
وملعرفته  عروض  من  يقدم  ما  من خالل  وجيل  واضح  توّجه  وهو  الخوصصة 

عديد املؤسسات الثقافية من قرارات أغلبها خاطيء.

نريد حقوقنا فقط
ولعّل  اختالف  وال  فيه  ال شك  ما  هذا  واضحة  رؤية  إىل  الثقافة  قطاع  يحتاج 
اعالن وزارة الثقافة عن فتح باب االستشارة الوطنية يدخل يف باب االستامع إىل 
املشاغل وإىل الرهانات عىل القطاع ولو أّن هناك من يُنادي بتمتيع العاملني يف 

القطاع يف مختلف األسالك من حقوقهم ليكون بعد ذلك لكل حادث حديث.
)يتبع(

الهيئة االدارية للجامعة العامة للثقافة

البدايات الساخنة، الردود املقنعة واملواقف الواضحة
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تبعا ملطلب النقابة االساسية الوارد عىل مكتب الضبط املركزي للرشكة التونسية 
لصناعات التكرير بتاريخ 20 ماي 2019 تم عقد جلسة عمل بتاريخ 13 جوان 
2019 بني االدارة العامة والطرف النقايب عىل الساعة 10 صباحا بقاعة اجتامعات 

االدارة العامة .
وخالل هذه الجلسة قدم الطرف النقايب النقاط محور الجلسة املعتمدة الحوار 

والنقاش وتبادل اآلراء تم التفاق عىل ما ييل:
- رضب العمل النقايب:

عدم  تبني  حيث  االلتباس  رفع  تم  األطراف  مخلف  مع  والحوار  النقاش  بعد 
وجوب رضب للعمل النقايب.

من  الخامسة  الفقرة  مبقتضيات  االلتزام  عىل  االتفاق  تم  النقابية:  الرخص   -
الفصل 79 من النظام االسايس الخاص بأعوان الرشكة وتخضع مطالب الرخص 
النقابية ملطالب كتايب مسبق صادر عن املنظمة النقابية التابع لها ممضاة من 
الكاتب العام لالتحاد الجهوي دون غريه أو كاتب جامعة النفط دون غريه أو 

أعضاء املكتب التنفيذي الوطني.
تسمح  آجال  يف  العامة  االدارة  اىل  موجهة  املطالب  هذه  تكون  أن  يجب  كام 
بتعويضهم يف الغياب طيلة املدة الالزمة لذلك عىل أال يتعارض هذا الغياب مع 

رضورة العمل القصوى.
عىل  عاجلة  وبصفة  نقدا  املنحة  هذه  عىل رصف  االتفاق  تم  الوفاة:  منحة   -
ان يقع التثبت من مدى استحقاقها للمعني باألمر بعد الرجوع اىل املعطيات 

الشخصية املوضوعة عىل الرشكة.
- منحة اإللزام: اتفق الطرفان عىل عدم اسناد العون امللزم عطلة راحة ما عدا يف 
حاالت القسوة القاهرة مع االعالم الحيني للرئيس املبارش وإدارة املوارد البرشية 

ليتم تعويضه.
- املطعم الداخيل: تم التطرق اىل مختلف اإلخالالت التي سجلت من االدارة 
واألطراف االجتامعية ضد املتعهد باملطعم يف مجال حفظ الصحة هذا اىل جانب 
من  الرشوط  بكراس  عليها  املنصوص  الغذائية  الوجبات  لرتكيبة  احرتامه  عدم 

الناحية الكمية والكيفية.
تركيبة  واحرتام  الصحة  حفظ  مجال  يف  الرقابة  تكثيف  عىل  الطرفان  اتفق 
الوجبات الغذائية املنصوص عليها بكراس الرشوط من الناحية الكمية والكيفية 

واتخاذ اإلجراءات القانونية يف صورة تسجيل إخالالت.
لسنة  التكوين  برنامج  اعداد  يف  التسويع  عىل  االتفاق  تم  التكوين:  برنامج   -
التكوين  برنامج  تنفيذ  حول  بتقييم  املتناصفة  االدارية  اللجنة  ومد   2019
لسنوات 2016 / 2017 / و2018 ، كام تعهدت ادارة الرشكة بعقد جلسة عمل 
مع اللجنة االدارية املتناصفة بتاريخ 21 جوان 2019 للنظر يف برنامج التكوين.

- اقتطاع القروض: طالب الطرف النقايب اقتطاع مبلغ الدين بالنسبة اىل القروض 
االجتامعية من املرتب الشهري للعون واملنح السنوية.

القتطاع  بالنسبة  القانونية  الناحية  من  املوضوع  دراسة  عىل  الطرفان  اتفق   -
نسبة من أصل الدين عىل املنح السنوية.

املنتفعني  متتع  عىل  النقطة  هذه  بخصوص  الطرفان  اتفق  املتميز:  العامل   -
بامتياز العامل املتميز لسنوات 2016 و2017 حسب ما نص عليه االتفاق النقايب 
بتاريخ 27 / 07 / 2010 عىل ان يتم االتفاق عىل تحديد املقاييس واملعايري التي 
يتم اعتامدها يف هذا الخصوص بداية من اختيار سنة 2018 عىل ان يتم اختيار 
رتبة مدير ومدير  العليا يف  االطارات  اىل سلك  بالنسبة  االمتياز  بهذا  املنتفعني 

مركزي من قبل االدارة العامة حرصيا.
العامة عن استعدادها  النقطة أعربت االدارة  الوقود: بخصوص هذه  امتياز   -
ملراجعة هذا االمتياز يف أقرب اآلجال عىل اعتبار أن هذا االجراء منصوص عليه 

بالنظام االسايس الخاص بالرشكة بعد أخذ رأي سلطة اإلرشاف.
- مروان الجبايل: تم االتفاق عىل النظر يف هذه النقطة الحقا.

- امتياز التسبقة يف اطار التكفل مبصاريف العالج بالنسبة اىل الوالدين املنخرطني 
يف نظام التأمني الجامعي عىل املرض.

النتقاعدين  ابناء  االعوان  لدى  املعتمد  االجراء  نفس  سحب  عىل  االتفاق  تم 

من الرشكة عىل كافة االعوان وذلك بتمتيعهم بامتياز التسبقة يف اطار التكفل 
مبصاريف العالج بالنسبة اىل الوالدين املنخرطني يف نظام التأمني الجامعي عىل 
املرض عىل ان يتعهد العون بخالص الفارق بني تكلفة العالج واملبلغ املستخلص 

من رشكة التأمني يف االجال املحددة.
* الوضع يف النقل بواسطة االنابيب 

انعقدت يوم الجمعة 12 جويلية 2019 باملقر االجتامعي جلسة عمل بني االدارة 
.وقد  ببنزرت  للشغل  الجهوي  واالتحاد  األنابيب  بواسطة  النقل  لرشكة  العامة 

حرض عن الطرف االداري السادة:
العام ووجيه  املدير  الرئيس  العام ومحمد املحوايش  املدير  الرئيس  رضا حالب 
 : السادة  النقايب  الطرف  البرشية كام حرض عن  املوارد  بن صالح كاهية مدير 
بسام بن تركية الكاتب العام املساعد لالتحاد الجهوي للشغل ببنزرت وسامي 

الدرويش العضو األول وحامدي اللوايت العضو الثاين.
جدول األعامل: النظر يف النقاط الواردة مبكتوب االتحاد الجهوي للشغل ببنزرت 

املؤرخ يف 10 جوان 2019.
يف افتتاح الجلسة وبعد الرتحيب بالحارضين، قّدم ملحة عن نشاط الرشكة يف 
جميع  مساهمة  تطلب  والتي  نتائجها  وكذلك  املستقبلية  مشاريعها  يخص  ما 
العامة  االدارة  حرص  أكد  كام  املؤسسة،  ازدهار  سبيل  يف  بها  للنمو  األطراف 

للرشكة عىل التواصل مع ممثيل االعوان لضامن مناخ اجتامعي سليم.

ومتت  مناقشة النقاط الواردة مبكتوب االتحاد الجهوي للشغل ببنزرت
- النقطة األوىل منحة التناوب 

اتفق الطرفان انه من حيث املبدإ يقع مراجعة منحة التناوب وفق دور املراجعة 
وبحضور جميع النقابات االساسية وذلك قبل موىف شهر جويلية.

- النقطة الثانية: منحة االنتاجية بعنوان سنة 2016 / 2017 أعلم السيد الرئيس 
املدير العام ان ملف منحة االنتاجية بعنوان سنة 2016 افضت اىل نتيجة سلبية 
أما بخصوص منحة االنتاجية بعنوان سنة 2017 فهي يف طور الدراسة مع االدارة 

العامة لالنتاجية برئاسة الحكومة.
- النقطة الثالثة: الرتقية االستثنائية 

أكد الرئيس املدير العام ان الرتقية االستثنائية تسند باقرتاح من رؤسائه املبارشين 
ان وسيق يف النظر يف املطالب املقدمة املتعلقة بعنوان 2013

- النقطة الرابعة: نظام العمل العوان الحراسة 
االسايس  النظام  مقتضيات  اتباع  اطار  يف  املوضوع  دراسة  عىل  الطرفان  اتفق 

املايض اعوان الرشكة.
- اتفق الطرفان عىل دراسة مقرتحات الطرف النقايب وذلك قبل موىف سنة 2018 

.
قبل  البدري(  الكايف ومنري  )لطفي  العونني  أقدمية  تسوية  الخامسة:  النقطة   -

موىف شهر جويلية 2019
- النقطة السادسة: وضعية العون يوسف الجبايل )وقع سحب النقطة(.

* تونس البحريات 
انعقدت جلسة عمل بدار االتحاد الجهوي للشغل ببنزرت بإرشاف ممثل االتحاد 
الجهوي األخ سامي السيد واألخ نورالدين املرشقي وكاتب عام االتحاد املحيل 
للشغل مبنزل بورقيبة سمري البجاوي والنقابة االساسية لرشكة تونس البحريات 

وادارة الرشكة وبعد النقاش وتبادل اآلراء تم االتفاق عىل ما ييل:
- الزيادة يف األجور:

تم االتفاق عىل رصف الزيادة يف األجور بنسبة 6.5 % ابتدأت من جويلية 2019 
والزيادة املتخلدة مبفعول رجعي يف أجل أقصاه ديسمرب 2019 .

- التوقيت الصيفي:
تعهد املؤجر عىل مواصلة العمل بالتوقيت املعمول به. 

- نقلة العامل:
بتوفري  املؤجر  الطرفني وتعهد  العمل واالتفاق بني  به  الجاري  الترشيع  تطبيق 

وسيلة نقل مريحة.
- التغطية االجتامعية:

تعهد املؤجر بتسوية وضعية التغطية االجتامعية لدى الصندوق يف أجل أقصاه 
15 يوما ابتدائ من هذا التاريخ.

- زي الشغل:
توفري زي الشغل الوقايئ يف ما يخص زي الشغل العادي رصف 100 دينار مبناسبة 

عيد االضحى و50 دينار آخر السنة.
مستقبال يقع العمل بتوفري زي الشغل بعد االتفاق مع الطرف النقايب وتطبيقا 

للترشيع الجاري به العمل.
- الراحة الرسمية واألعياد 

تفعيل هذه النقطة حسب الترشيع الجاري به العمل.

بنزرت:

محرض جلسة يف صناعات التكرير
وضع الصحة يف والية الكاف 

يف  تنادي  ملن  حياة  ال 
غياب أطباء االختصاص

انعقد يوم 26 جوان 2019 آخر مجلس جهوي للصحة خاص بوالية 
الكاف مع العلم انه سبقته عدة مجالس جهوية ووزارية واالكيد انه 

لن يكون االخري 
امللفت لالنتباه ان جل هذه القرارات نسخ مطابقة للمجالس التى 
سبقتها . اقترص القول ان الوضع الصحي يف الكاف يسوء يوما بعد 
يوم النه ال توجد ارادة سياسية صادقة للنهوض باملنظومة الصحية يف 
الجهة او باالحرى يف املناطق الداخلية أي مناطق الظل او باالحرى 

»الذل«! 
النساء  طب  يف  مختص  طبيب  إىل  يفتقر  الكاف  مستشفى  حاليا 
والتوليد. طبيب العظام والكسور طبيب امراض الصدرية ايام السبت 
مع  واالنعاش  القلب  بأطباء  االستعجايل  استمرارية  تؤمن  ال  واالحد 

النقص الفادح يف االدوية واملعدات واللوازم الطبية 
 MG. إضافة إىل عدم قدرة مخرب التحاليل إلجراء تحاليل حياتية مثل
 P ALC. tck .troponine creatinine .Ionograme BIL .GAZ

 DU SANG. CRP
لعدم   »réactifs d«analyses« تسلبم  عن  امتنعوا  املزودين  كل 
خالصهم يف املتخلد من اموال. اهرتاء جّل آالت التحاليل التي كرثت 

يف األيام االخرية اعطابها ومصاريف صيانتها.
قسم االستعجايل يعاين من نقص فادح يف االطباء واالطار شبه الطبي.. 
ميكن ان يكون اي يشء إال أن يكون قسام استعجاليا يف انتظار اكتامل 
البناية الجديدة لهذا القسم الذي بدأت االشعال فيه منذ سنة 2012. 
الحظوا تكرار نفس القرارات ىف املجالس الجهوية السابقة »الترسيع 

بإنجاز قسم االستعجايل وتوفري االعتامدات الالزمة«. 
تهري سيارات االسعاف لكرثة التنقالت االستعجالية لنقل املرىض من 
املستشفيات املحلية اىل املستشفى الجهوي او اىل مستشفيات تونس 
»الساقية..  محيل  مستشفى  من  تتنقل  اسعاف  سيارات  العاصمة... 
تاجروين.. الدهامين....« اىل مستشفى الكاف مبعدل 3 اىل 5 مهامت 
عىل امتداد الـ 24 ساعة ومن الكاف اىل مستشفيات العاصمة اكرث 
من 5 تنقالت طيلة 24 ساعة نظرا إىل غياب اطباء االختصاص خاصة 
بالك  فام  بالكاف  الجهوي  املستشفى  والوالدة، هذا يف  النساء  طب 

باملستشفيات املحلية ومستوصفات الخطوط االول!؟ 
من  تحركات  عدة  عرب  النظر  بلفت  للشعل  الجهوي  االتحاد  بادر 
مسريات اىل اعتصام داخل مقر الوالية وقام بعدة جلسات عمل مع 
عبد  إىل  الزنايدى  منذر  من  الوزارة  عىل  تداولوا  الذين  الوزراء  كل 
لكن  العايدي.  سعيد  إىل  عامر  بن  صالح  محمد  إىل  امليك  اللطيف 
كلها يف خانة الوعود الزائفة. فام بالك اليوم وزارة مهّمة مثل ووزارة 
بوزارة  مكلفة  بالنيابة  وزيرة  تديرها  اشهر   6 من  اكرث  لها  الصحة 

الشباب والرياضة. 
أخريا يأيت قرار عزل مدير املستشفى الجهوى. شاب كله حيوية ونشاط 
اقدم عىل عدة اصالحات يف املستشفى إثر حادثة خطإ عفوّي مازالت 
املدير  شخص  يف  االدارة  ان  العلم  »مع  األوىل  التحقيق  مراحل  يف 
تراكامت.  عدة  عىل  الناتج  الخطإ  هذا  عىل  يعتذرون  االعوان  وكل 
النهوض بخدمات الترصف يف بيوت االموات يف تونس يلزمها دراسات 
واستشارات ولَِم ال تبادل خربات مع دول اوروبية ىف هذا املجال؟«. 

وشبه  الطبي  اإلطار  لدى  واحتقانا  استياًء  اثار  املترسع  القرار  هذا 
الطبي داخل املستشفى ليتّم تنظيم وقفات احتجاجية ومسريات اىل 
مالبسات  ملعرفة  التحقق  دون  فداء  كبش  تقديم  قرار  الوالية.  مقر 
الواقعة واصالح النقائص تفاديا لعدم تكرارها ليس بقرار صائب فهو 

مبا يسّمى الشعبوية واالستعراض خاصة أننا عىل ابواب انتخابات 
الكاف  يف  وأهالينا  والحكيمة  النرية  العقول  أبني ألصحاب  أن  اردت 

وخارجها حقيقة الصحة العمومية يف الكاف. 
* سمري املكاوي

ألف مربوك يا إلياس
أسعد التلميذ الرائع واملجتهد

إلياس السيد
عائلته املوسعة يف بنزرت باحرازه شهادة الباكالوريا رياضة.

السيد  سامي  األخ  ولوالده  النجاحات  تواصل  نتمّنى  إلياس  ألخينا 
الكاتب العام املساعد لالتحاد الجهوي ببنزرت نقول انشاء اللّه كّل أيّام 

العائلة أفراح.
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والسياحة  الغذائية  للصناعات  العامة  الجامعة  بني  بالتعاون 
والتجارة والصناعات التقليدية ومجلس التعاون الدنريك وبإرشاف 
يومي 11 و 12 جويلية  انتظمت  العامل  والشباب  املرأة  قسم 
2019 بجهة الحاممات الندوة التكوينية القطاعية األوىل تحت 
الصناعات  بقطاع  العامل  والشباب  املرأة  قدرات  تطوير  عنوان 
الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية وذلك مبشاركة 
قرابة 30 مشاركة ومشاركا ممثلني عن مختلف األسالك املنتمية 
الجلسة االفتتاحية بإرشاف األخ  انطلقت  العامة. وقد  للجامعة 
قسم  عن  املسؤول  لالتحاد  املساعد  العام  األمني  الشفي  سمري 
املرأة والشباب العامل بحضور األخ صابر التبيني الكاتب العام 
للجامعة واألخوين غيث النفطي وأمال بالخري عضوي الجامعة 
برنامج  تقديم  النفطي  غيث  األخ  البداية  يف  توىل  وقد  العامة 
األخ  إىل  الكلمة  ليحيل  وأهدافها  ومحاورها  التكوينية  الندوة 
هامة  مناسبة  الندوة  اعترب  والذي  العام  الكاتب  التبيني  صابر 
وثانيا  للتعارف  أوال  أسالكهم  مبختلف  وأبنائه  القطاع  لبنات 
بواقعهم  الصلة  ذات  املوضوعات  مختلف  ومناقشة  لتداول 
تصوراتهم  وتقديم  انشغاالتهم  عن  والتعبري  والنقايب  املهني 

للمقاربة النقابية املستقبلية يف قطاع حيوي واسرتاتيجي.
العام  االتحاد  حرص  الشفي  سمري  األخ  أكد  فقد  جهته  ومن 
ال  حتى  الالئق  العمل  دائرة  توسيع  عىل  للشغل  التونيس 
تقترص عىل املجال املطلبي املايل بل لتجاوزه نحو تجذير القيم 
واملقاربات التي من شانها حفظ كرامة العامالت والعامل مشريا 
بلوغ  األسايس  هدفه  املشرتك  والعمل  التكويني  الجهد  أن  اىل 
التمكني وبناء القدرات لرشيحتي املرأة والشباب وهذا التمكني 
مير عرب الفهم واإلدراك عىل قاعدة املعرفة والدراسات امليدانية 
املهني  الواقع  تحسني  عىل  القادرة  الربامج  بلورة  اتجاه  ويف 

والنقايب عىل حد السواء.
ومثن األخ الشفي برنامج التعاون النقايب مع الرشكاء من النقابات 
للشباب  التكوينية  الحاجيات  عديد  انفتح عىل  الذي  الدنركية 
غاية  القسم عىل مالمسة موضوعات عىل  والذي ساعد  واملرأة 

من األهمية ويف مقدمتها مسالة النوع االجتامعي.
برنامج  منسق  حسن  محمد  الصديق  أبدى  فقد  جانبه  ومن 
الوكالة النقابية للتعاون اإلنايئ بالدانارك ارتياحه لسري التعاون 
من  دائرته  واتساع  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  مع  النقايب 
قدرات  لدعم  اسرتاتيجية  محاور  ضمن  الجامعات  إىل  األقسام 
القامئة عىل  النقابية  املقاربة  لتفعيل  والشباب وتطويرها  املرأة 
فهم الواقع الترشيعي وإقرار التوصيات من اجل فرض تطبيقه 
عىل ارض الواقع مثمنا يف نهاية كلمته دور االتحاد العام التونيس 

للشغل صلب الحركة النقابية العربية والدولية.

من الرصد واملتابعة إىل الحامية واملحاسبة
ضمن برنامج الندوة قدمت األستاذة إميان الزهواين الخبرية لدى 
مكتب منظمة العمل الدولية بتونس قدمت مداخلتني تاطرييتني 
امليدانية  الدراسة  لنتائج  تحلييل  عرض  شكل  يف  االوىل  كانت 
الصادرة عن قسم املرأة والشباب والتي تحمل عنوان »العنف 
املبني عىل النوع االجتامعي يف فضاء العمل وهي دراسة شملت 
عمرية  رشائح  ومن  متنوعة  اقتصادية  قطاعات  من  إمرة   370
عمال  باعتبارها  للدراسة  األستاذة  وقدمت  مختلفة  واجتامعية 
الدراستني  يتجاوز  ال  الذي  الدرايس  الجانب  ليعزز  جاء  ميدانيا 
انه جاء ليعزز جملة من الخالصات منها استفحال ظاهرة  كام 
العنف مبختلف أشكاله يف محيط العمل وهو ما يقتيض بحسب 
الظاهرة  هذه  محارصة  عىل  والعمل  اليقظة  رضورة  املحارضة 
عىل مختلف املستويات وأولها كرس حاجز الصمت الذي يرافق 
معظم عمليات العنف واالعتداء وثانيا التشهري بارتفاع منسوب 

العنف يف محيط العمل. 
ثانيا  الزهواين عرضا  ويف ربط مع املحور األول قدمت األستاذة 
اعتربته  والذي  املرأة  ضد  العنف  ملناهضة   85 القانون  حول 
ملكافحة  وقانونية  ترشيعية  أرضية  إرساء  اتجاه  يف  نوعية  قفزة 
عديد  غري  قد  الجديد  القانون  بأن  وأضافت  العنف  ظاهرة 
املفاهيم وخاصة من خالل التحول من صيغة املجني عليه إىل 
صيغة الضحية وما أقره هذا االنتقال املفاهيمي من انتقال عىل 
املستوى اإلجرايئ من الرصد إىل املتابعة إىل الحامية إىل املحاسبة 

واملعاقبة.

االتفاقية 190 ثورة ترشيعية 
حول  مداخلة  العوادي  آمنة  األخت  عرضت  السياق  نفس  ويف 
عامل  يف  والتحرش  العنف  عىل  للقضاء   190 الدولية  االتفاقية 
العمل والتي متت املصادقة عليها مؤخرا يف الدورة 108 ملؤمتر 
عىل  سنة  مائة  مرور  مع  تزامن  والذي  الدولية  العمل  منظمة 
تأسيس هذه املنظمة وقد اعتربت األستاذة العوادي أن االتفاقية 
طابعها  باعتبار  الترشيعي  املجال  يف  ثورة  ستحدث  الجديدة 
اإللزامي لكل الدول املنضوية تحت لواء منظمة العمل الدولية 
وهي كذلك أداة ناجعة للنقابات حتى تبادر بالتحرك يف اتجاه 
محاربة العنف والتحرش يف مواقع العمل. كام اعتربت املحارضة 
أن االتفاقية 190 هي أرضية ترشيعية متميزة ملناهضة العنف 
والتحرش خصوصا من جهة ارتكازها عىل مرجعية حقوقية صلبة. 

توصيات وخالصات
التوصيات منها  الندوة عىل جملة من  املناقشات صلب  أكدت 
أوال  ومالءمتها  الترشيعية  النصوص  توحيد  عىل  العمل  رضورة 
التنقيحات  كل  وإدماج  النصوص  عديد  التضارب يف  من  بالحد 
 190 االتفاقية  إىل  85 وصول  عدد  القانون  من  بداية  الجديدة 
إعداد  عىل  بالعمل  املطالبة  متت  كام  الدولية.  العمل  ملنظمة 
العنف  مناهضة  الفاعلني يف سياق  لكل  تكوينية  برامج  وتصور 
املجتمع  مبكونات  مرورا  النقابية  والهياكل  القواعد  من  انطالقا 
ببعث  واإلرساع  التنفيذية  السلطة  مكونات  إىل  وصوال  املدين 
عضوية  أجل  من  والدفع  االنتهاكات  ملتابعة  مختص  مرصد 

الطرف النقايب فيه.
من  املزيد  برمجة  رضورة  عىل  الندوة  يف  املشاركون  وشدد 
يف  للعنف  مناهضة  ثقافة  لبناء  املجال  يف  التكوينية  الدورات 
التبليغ  عىل  والتشجيع  الوعي  درجة  من  والرفع  العمل  محيط 
من خالل  والدعايئ  االعالمي  الجانب  وتطوير  الحاالت  كل  عن 
الترشيعية  النصوص  كل  إعالمية حول  وأدوات  إعداد مطويات 

ذات الصلة وخاصة االتفاقية 190 املصادق عليها مؤخرا. 
* نرصالدين سايس

يف ندوة تكوينية للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية:

بناء قدرات املرأة والشباب محطة أساسية لدعم إشعاع القطاع.
مقاومة العنف والتحرش يف مواقع العمل من دعائم العمل الالئق.

الله أكرب
تتقّدم أرسة جريدة الشعب إىل األخ عبد السالم 
البغوري وإىل ابنته رباب بأحر التعازي إثر وفاة 

زوجته الفقيدة ليىل القطيطي.
تغّمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جنانه 

ورزق أهلها جميل الصرب والسلوان  

الله أكرب
فقدت الساحة النقابية الشاعَر واملريب،

التّهامي الّشايب عضو النقابة العامة سابقا 
للشباب والطفولة رحم الله الفقيد ورزق أهله 

جميل الصرب والسلوان.



 1547 العدد   -  2019 جويلية   18 الخميس  10
نقابة

اعتربت الجامعة العامة للشباب والطفولة ان مرشوع 
طريق  عن  العمومية  الطفولة  مؤسسات  تسيري 
الجمعيات يف إطار اتفاق رشاكة ميثل إقصاء للعاملني 
أداء  عن  واالجتامعي  الرتبوي  التنشيط  قطاع  يف 
دورهم الطبيعي يف تلك املؤسسات. وقالت الجامعة 
العامة يف بيان صادر يوم 11 جويلية 2019 أن إرشاف 
الرتبوية االجتامعية يعد  الجمعيات عىل املؤسسات 
القطاع كام ميثل خطوة نحو  النقايب يف  رضبا للحق 
الرسالة  مع  يتعارض  ما  وهو  والتفويت  الخوصصة 
الجامعة  وعرّبت  املؤسسات.  لهذه  املوكولة  الرتبوية 
اإلرشاف  وزارة  متيش  رفض  عن  بيانها  يف  العامة 
ورفض تدخل أطراف غريبة عن املؤسسات الرتبوية 
هذه  يف  الفاعلة  االطراف  ان  مؤكدة  االجتامعية 
التنشيط  وأعضاء  املسرية  الهياكل  هي  الفضاءات 
الجامعة  وشددت  والعملة..  واملوظفني  االجتامعي 
العامة عىل رضورة تحمل الدولة لتكاليف املؤسسة 
الرتبوية االجتامعية والعلمية إعدادا وصيانة وتجهيزا 
استعدادها  عن  الجامعة  وعربت  وتسيريا.  ومتويال 
العامة  الجامعة  وشددت  التميش.  لهذا  للتصدي 
الجامعة  ترشيك  اىل  اإلرشاف  سلطة  دعوة  عىل 

تربوي يف  كل مرشوع  يف  والطفولة  للشباب  العامة 
وزارة  وكانت  والتقييم.  واالنجاز  واإلرشاف  التصور 
يف  للمشاركة  الرتشح  باب  فتح  أعلنت  قد  اإلرشاف 
الطفولة عن طريق  تنفيذ مرشوع تسيري مؤسسات 
اعتربته  ما  وهو  رشاكة  اتفاقية  إطار  يف  الجمعيات 

الرتبوي  القطاع  لتفتيت  مدخال  العامة  الجامعة 
به  والتوجه  ووحدته  تجانسه  ورضب  االجتامعي 
نحو الخوصصة والتفويت وهو ما يتعارض مع البعد 

االجتامعي والتنموي لهذا القطاع.
* السعيدي

بعد اعتزام وزارة الشباب والطفولة التخيل عن تسيري مؤسسات الطفولة لفائدة الجمعيات:

النقابة العامة ترفض املرشوع وتدعو 
الدولة إىل تحمل مسؤولياتها

الجهوي  الثالثاء 16 جويلية 2019 بدار االتحاد  انعقدت يوم 

للشغل بنب عروس الهيئة اإلدارية العاديّة لالتحاد الجهوي للشغل 

بنب عروس برئاسة األمني العام املساعد األخ محمد املسلمي الذي 

أكّد أّن الصعوبات التي تعيشها عديد القطاعات يف سنوات ما بعد 

الثورة هي جرّاء توجهات خاطئة وكأّن الحكومات مل تتعض من 

بعضها البعض وأّن الوقت قد توفّر ليختار الشعب حكامه الجدد 

عىل أساس برنامج عمل واضح املعامل وأضاف أّن االتحاد سيظّل 

نرباسا مضيئا ليخدم البالد ضمن رسالة وجب املحافظة عليها من 

جيل إىل آخر كام أّن املرحلة الحالية مل تعرف تنمية حقيقية وهي 

تحتاج إىل وقفة تأّمل وحساب وأّن االتحاد سيكشف مع نهاية 

شهر جويلية عن برنامجه االقتصادي واالجتامعي.

عىل  االفتتاح  كلمة  يف  ركّز  فقد  املربويك  نجيب  األخ  أّما 

األجراء  فاتورتها  ودفع  تونس  عاشتها  التي  الكبرية  الصعوبات 

من خالل تحّملهم لسياسات ثبت فشلها ودفع رضيبتها العاّمل 

الذين تّم التخيّل عنهم هذا وعرف النقاش طرحا ضافيا للمشاكل 

واالشكاليات العالقة وصدرت عن الهيئة االدارية الئحة سننرشها 

يف عدد الحق.

رمــزي

الهيئة اإلدارية لالتحاد الجهوي بنب عروس

مرحلة الصعوبات طالت أكرث من اللزوم

األخ لسعد اليعقويب 

يف تايلندا واألخ سليم 

غريس يف االنتخابات 

يشارك األخ  لسعد اليعقويب رفقة األخت جودة 

دحامن يف فعاليات مؤمتر الدولية للرتبية IE والذي 

سينعقد بالعاصمة التايالندية بانكوك  ويتوىّل األخ 

شاكر بالحسن مهام الكتابة العامة بالنيابة اىل غاية 

28 جويلية 2019 كام نتمنى لألخ سليم غريس عضو 

الجامعة العامة للتعليم االسايس النجاح والتوفيق يف 

ترشحه لعضوية املكتب التنفيذي للدولية للرتبية.
* محمد
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اطالعه  بعد  للفالحة  العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  إن 
عىل األمر الحكومي عدد 548 لسنة 2019 املؤرخ يف 1 جويلية 
اإلرشاف  ملنحة  الشهرية  املقادير  يف  بالرتفيع  والقايض   2019
والتنسيق املسندة لفائدة اعوان وعملة رئاسة الحكومة ووزارة 
العاملني  بني  للتفرقة  تكريسا  ذلك  يعترب  العمومية  الوظيفة 
بالوظيفة العمومية وخرقا ملبدا العدالة وعدم التمييز املضمنة 
الفالحة  بوزارة  للعاملني  املتواصل  التهميش  وامام  بالدستور، 

يف  ملطالبهم  االستجابة  بعدم  البحري  والصيد  املائية  واملوارد 
افرادهم بقوانني اساسية خاصة لكل األسالك وعدم متكينهم من 
الرتقيات االستثنائية وعدم الرتفيع يف املنح املخولة لهم وتعميمها 
عىل غرار بعض الوزارات، فإن املكتب التنفيذي للجامعة العامة 
استحقاقات  مع  جديا  التعامل  االرشاف  بسلط  يهيب  للفالحة 
وتوحيد  التكاتف  اىل  القطاع  ومنتسبي  هياكل  ويدعو  القطاع 
نضالية  اشكال  باعتامد  املرشوعة  املطالب  لتحقيق  الجهود 

وزارة  تحيط  كام  الهياكل  كافة  بني  بالتنسيق  ومؤطرة  منظمة 
يف  سيدخل  بها  العمومية  الوظيفة  قطاع  بأن  علام  االرشاف 
تحركات احتجاجية قد تصل اىل اإلرضاب يف صورة تواصل متاديها 

يف تجاهل مطالبنا وعدم االستجابة لها.
* الكاتب العام 
عامر الزين 

انعقد مؤمتر النقابة األساسية يوم 8 جويلية 
الرزڨي  املؤسسة بإرشاف األخ نجيب  مبقّر 
الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  عضو 
التشكيلة  بفوز  وانتهى  عروس  بنب  للشغل 

التالية:
جامل جالل: كاتبا عاّما، منجي بوراوي: كاتبا 
عاّما  كاتبا  امليموين:  ابراهيم  عاّما مساعدا، 
واملالية،  االنخراطات  عن  مسؤوال  مساعدا 
نوال املري: كاتبة عاّمة مساعدة مسؤولة عن 
االعالم واملرأة والشباب، حسناء املدريدي: 
كاتبة عاّمة مساعدة مسؤولة عن الترشيع 
والشؤون االجتامعية، منوبية زيتوين: كاتبة 
عاّمة مساعدة مسؤولة عن التكوين النقايب 
والتثقيف العاميل، هيثم الساملي: كاتبا عاّما 

مساعدا مسؤوال عن الصحة والسالمة املهنية.

مؤمتر النقابة األساسية بقرطاج للكهرباء
انعقد املؤمتر يوم 9 جويلية داخل املؤسسة بإرشاف األخت آمال 
الرضواين. وافرز املؤمتر التشكيلة التالية: سمري الزواري: كاتبا عاّما 
واسامعيل العيش وكامل العوادي ومروان بلحاج ومراد األزرق، 

أعضاًء. 

GLO- »ڨلوباز « بـ  األساسية  النقابة   ؤؤمتر 
BEZ

برشكة  األساسية  النقابة  مؤمتر  جويلية   13 السبت  يوم  انعقد 
قلوبارز Globerz رادس بدار االتحاد املحيل للشغل برادس.

نزيهة  ذكرهم:  اآليت  واألخوات  األخوة  بفوز  املؤمتر  وتُّوج 
مساعدة،  عامة  كاتبة  رمضان  بن  نادية  عاّمة،  كاتبة  املدريدي 
االنخراطات  عن  مسؤولة  مساعدة  عامة  كاتبة  ثامر  بسمة 
واملالية، نعيمة دحامن كاتبة عامة مساعدة مسؤولة عن االعالم 
واملرأة والشباب، نجاة الهاممي كاتبة عامة مساعدة مسؤولة عن 
التكوين والتثقيف العاميل وجميلة عزيزي كاتبة عامة مساعدة 

مسؤولة عن الصحة والسالمة املهنية.

إرضاب برشكة »SOCER « شبدة
نّفذ عامل وعامالت رشكة SOCER شبّدة إرضابا ناجحا يومْي 
تعطّل  بعد  وذلك   ،2019 جويلية  و10   9 واألربعاء  الثالثاء 
النقايب والطرف اإلداري بخصوص بعض  املفاوضات بني الطرف 

املطالب القانونية واملهنية.

جلسة عمل يف »تيميالك «
انعقدت يوم الخميس 11 جويلية 2019 جلسة عمل مبقر والية 
سامية  األخت  يف  ممثال  الجهوي  االتحاد  حرضها  عروس  بن 
الرشكة.  إدارة  عن  اثنني  وممثلني  األساسية  والنقابة  محفوظ 
الوضع  بتعكر  باملؤسسة يف عالقة  عالقة  مناقشة مسائل  ومتّت 
السنوية.  العطلة  ومنحة  النقايب  والحق  داخلها  االجتامعي 
وشهدت الجلسة تعرثا للتفاوض نتيجة تعنت الطرف اإلداري آل 

اىل قطع الجلسة وصدور برقيّة ارضاب.

SFTL جلسة عمل يف
انعقد جلسة عمل يوم الخميس 11 جويلية 2019 مبقر الوالية 
بالجهة حرضها االتحاد الجهوي للشغل بنب عروس ممثال يف األخ 

محسن الخلفاوي اىل جانب النقابة األساسية والطرف االداري.
وانتهت جلسة العمل باتفاق دّون يف محرض جلسة ميّكن كافة 
العامل من منحة دوش بقيمة ربع ساعة يوميا متثلت يف متكينهم 
من أجرة شهر كمفعول رجعي لها. والرتفيع يف منحة عيد الفطر 

بـ 70 دينار والرتفيع يف منحة عيد االضحى بـ 150 دينار.

جلسة عمل يف »قرطاج للكهرباء «
التأمت جلسة عمل مبقر املؤسسة يوم 12 جويلية 2019 حرضتها 
عروس  بنب  للشغل  الجهوي  االتحاد  عن  الرضواين  آمال  األخت 
مع النقابة األساسية اىل جانب الطرف اإلداري للمؤسسة، وذلك 

مبناسبة تقديم النقابة األساسية التي تّم تجديدها 
والنظر يف بعض املسائل العالقة باملؤسسة.

ييل:  ما  تضمن  إتفاق  مبحرض  الجلسة  وتوجت 
زيادة خاصة قدرها 7 % مبفعول رجعي بداية من 
التالية:  باالقسام  داخلية  وترقيات   ،2019 ماي   1
الصيانة  وقسم  الفني  والقسم  الكهربائية  الصيانة 
التفاوض  ومواصلة  اإلنتاج،  وقسم  امليكانيكية 
التفاوض  ومواصلة  األقسام،  يف  الرتقية  آلية  حول 
 STEG والتشاور حول متديد عقد الرشكة مع ال

ووضعية العامل يف 2022.

للتعليم  قطاعي  جهوي  مجلس 
الثانوي بنب عروس

انعقد يوم السبت 13 جويلية 2019 مبقر االتحاد 
الجهوي للشغل بنب عروس مجلس جهوّي للتعليم الثانوي حرضه 
الكتاب العامون للنقابات األساسية بالجهة أو من ينوبهم، وتّم 
للقطاع.  الجامعي  والفرع  الجهوي  االتحاد  من  بإرشاف  ذلك 
كام  النقل  لحركة  باالستعداد  يتعلّق  ما  كل  الحارضون  وتطارح 

تدارسوا مشاغل القطاع بالجهة وبعض اإلشكاالت العالقة.

العمومية  املؤسسات  عن  دفاعا  »سيفات « 
للصحة

التونسية  للرشكة  جديدة  انطالقة  نحو 
للصناعات الصيدلية »سيفات «

الرشكة  واطارات  عامل  خاضها  التي  النضالية  املحطات  أمثرت 
إنقاذ  أجل  من   SIPHAT الصيدلية  للصناعات  التونسية 
مؤسستهم جلسات متتالية مع األطراف املسؤولة: وزيرة الصحة 
والسيد وايل بن عروس بحضور النقابة األساسية واالتحاد الجهوي 
أهمها:  مخرجات  للصحة  العامة  والجامعة  عروس  بنب  للشغل 
تسمية مدير عام جديد للمؤسسة، وتنقية املناخ االجتامعي من 
الجهوية ممثلة  السلطة  تدعم  أن  واالتفاق عىل  التوتر،  عوامل 
يف السيد وايل بن عروس املؤسسة وتقدم كل أشكال املساعدة 
وعموميتها  املؤسسة  دميومة  بضامن  الجميع  والتزام  املمكنة، 

والعمل عىل تطويرها.
السيد  بها  قام  للمؤسسة  بزيارة  الجهود  هذه  توجت  وقد 
الصفصايف  فتحي  األخ  وحرضها  جويلية   15 اإلثنني  يوم  الوايل 
النقابة  أعضاء  للشغل بنب عروس واإلخوة  الجهوي  االتحاد  عن 

األساسية للرشكة.

بيان الجامعة العامة للفالحة 

بنعروس

مؤمتر النقابة األساسية للرشكة املتوسطية البسكويت
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منتهية  إما  وأسمدة،  مبيدات  تونس  يف  الفالحني  من  عدد  يستعمل 
الصلوحية أو محظورة عامليا من أجل الحد من تأثري بعض االمراض التي 
تلك  استعامل  عن  وتنعكس  املردودية.  لتحسني  او  محاصيلهم  تصيب 
تتالت  وقد  املستهلك.  عىل صحة  سلبا  تؤثر  قد  ومضاّر  مخاطر  االدوية 
التي  »املرسطنة«  الجنيسة  املبيدات  من  االخرية  الفرتة  يف  التحذيرات 
يف  يتسبب  قد  مام  عشوائية  بطرق  تونس  فالحي  من  عدد  يستعملها 

امراض خطرية.

أدوية جنيسة تستعمل عشوائيا
واملعلوم ان تونس تستورد املبيدات الفالحية كليا وال تصنعها يف تونس 
وبالتايل مراقبتها والتثبت من احرتامها للمواصفات الصحية مسألة ممكنة 
قبل دخول الدواء ولكن جهل بعض الفالحني الستعاملها بطرق سليمة أو 
الترصف يف تلك املبيدات للضغط عىل الكلفة كخلطها بالحليب أو الزيت 

يؤثر عىل نجاعتها.
يف  لالمراض  املسببة  للمبيدات  واملرضة  الخاطئة  االستعامالت  وتواصل 
املنتوج. وحول هذا  بيع  احيانا عىل  واللهفة  الفالحي  اإلرشاد  ظل نقص 
املوضوع، يؤكد مصدر مسؤول بوزارة الفالحة ان الفالح ال يحرتم احيانا 
املدَة التي يحتاجها الدواء قبل الجني او ما يعرف بفرتة الرتقب قبل الجني 
الدواء  استعامل  من  أسبوعني  بعد  اال  املنتوج  جني  ميكن  ال  انه  مبعنى 
الخطر  او يومني وهنا يكمن  يوم  الجني بعد  الفالح يقوم بعملية  بينام 
الكبري عىل صحة اإلنسان وعىل البيئة والنحل والحرشات والسبب املادة 
ارتفاع  أن  كام  الرسطان.  تسبب  التي  الجنيس  للدواء  كمكمل  املوجودة 
كلفة مستلزمات االنتاج خاصة يف السنوات االخرية وتفاقم املديونية من 
العوامل االساسية التي تدفع بالكثري من الفالحني اىل اللجوء اىل استعامل 
اللجوء  أن  األصيل.واضاف  بالدواء  مقارنة  الثمن  زهيدة  جنسية  ادوية 
اىل  الفالح  تدفع  االدوية  باستعامل  كافية  دراية  لهم  ليست  اىل مزودين 
استعامل دواء يف غري استعامالته يزيد االمور تعقيدا. واالقبال عىل االدوية 
القدرة  الدينار وتراجع  الجنيسة يزداد يوما بعد يوم بفعل تراجع قيمة 
الفالحي  االرشاد  دور  تفعيل  مزيد  من  البّد  عليه  وبناء  للفالح  الرشائية 
الذي يبدو غائبا بالنسبة إىل عديد الفالحني وتكثيف املراقبة عىل املزودين 

الذين ليست لديهم الدراية الكافية باألدوية. 
تأثريات  وله  ناجعا  يكون  الجنيس  فالدواء 
االرضار  دون  املردودية  عىل  جدا  إيجابية 
حسن  حال  يف  االنسان  وصحة  بالبيئة 
ميكن  االستعامل  سوء  عند  ولكن  استعامله 
ان يؤدي اىل االصابة بالرسطان بسبب املادة 
املرسطنة التي تّم اكتشافها يف املادة املكملة 

التي تحافظ عىل استقرار املادة الفعالة. 
تقوم  املصنعة  الرشكات  أن  بالذكر  وجدير 
من  وتسحبها  االدوية  لبعض  مبراجعات 
بينام  رضر  أي  اىل  التفطن  عند  االسواق 

التونسية طيلة خمس سنوات ألن بعض  التوزيع  تظل موجودة مبسالك 
الرشكات التي لديها مخزون تتخلص منه يف بلدان أخرى السيام تونس. 

غياب االرشاد الفالحي
املبيدات  فإن  الفالحني،  اتحاد  يف  الفالحني  االنتاج  وحدة  ادارة  وحسب 
حيث  من  االستعامل  طرق  يضبط  »بروتوكول«  عىل  تعتمد  ادوية  هي 
استعامالت  أحيانا  الفالح ال يعرف  ان  االدارة  والتوقيت. واكدت  الكمية 
يحتاج  كام  املزود  من  والتوجيه  النصيحة  اىل  ويحتاج  فائدته  وال  الدواء 
أيضا إىل االرشاد الفالحي الذي تراجع دوره بصفة واضحة خالل السنوات 
الجهات.  كل  يف  الفالحني  عن  كليا  يغيب  األحيان  أغلب  ويف  األخرية 

للمبيدات ال تقف عند حد  الصحية  وحسب املصدر نفسه فإن األرضار 
الغش أو استعامل مواد كيميائية لها آثار جانبية شأنها شأن األدوية التي 
أي  الدواء  »بروتوكول«  احرتام  عدم  حال  يف  أيضا  بل  االنسان  يعتمدها 
كيفية استعامله واستهالك الكمية املطلوبة يف الوقت املطلوب مع عقلنة 

وترشيد االستهالك. 
ومراقبة  تنظيم  إىل  تحتاج  املبيدات  توزيع  مسالك  أن  اإلدارة  وأكدت 
ان  غري  باالدوية  املزودين  عمل  تضبط  رشوط  كراس  هناك  ألّن  لصيقة 
الكثريين ال يحرتمونها وينتدبون اشخاصا ليست لهم دراية بالفالحة بأجر 
اقل ويعمدون اىل خلط االدوية باملاء والحليب 
فيتسبب ذلك يف خسارة كبرية للفالح باالضافة 

اىل التأثري عىل صحة املواطنني.
يف  الخاطئة  االجتهادات  مسألة  اىل  وباالضافة 
مشكل  هناك  الجنيسة،  املبيدات  استعامل 
التجار مل يكتفوا  آخر يتمثل يف كون عدد من 
باحتكار بعض األسمدة وبيعها بأسعار أعىل من 
املقررة، بل حولوا كامل تجارتهم إىل املخصبات 
الصالحية،  ومنتهية  املحظورة  واملبيدات 
مستغلني جهل عديد الفالحني وعدم اهتاممهم 
ليكون  املنتجات،  املدونة عىل  البيانات  بقراءة 
الفالح وأرضه الضحية األوىل للجشع، واملستهلك هو الضحية الثانية لتلك 
املبيدات  املحاصيل هي  تلف  ظاهرة  أسباب  بني  ومن  املُحرّمة.  التجارة 
واملخصبات غري الصالحة للفالحة ألنها منتهية الصلوحية، فاألمر ال يتوقف 
نسبة  وترفع  باألرض  املخصبات  تلك  ترض  بل  فقط،  فاعليتها  عدم  عىل 
ملوحتها. أما التجار الكبار فقد ابتكروا طريقة أخرى، وهي إعادة طباعة 

تاريخ الصالحية عىل اغلفة األدوية، إذ ال يالحظها أحد.
تزايد  يف  األسايسَّ  السبَب  واإلرشاف  الرقابة  يف  الدولة  دور  غياب  ويعترب 
األسواق،  ىف  واملحظورة  الصالحية  ومنتهية  املغشوشة  املبيدات  تجارة 
كام أن سياسات السوق الحرة واالتجار بصحة وحياة املواطنني، أدت إىل 
احتكار بعض الرشكات لسوق وتجارة املبيدات ىف تونس وساعد ذلك عىل 

تفيش الفساد والغش وارتفاع أسعارها وارتفاع نسبة استهالكها.
اواملستعملة  املغشوشة  واالسمدة  واالعالف  املبيدات  مسألة  تقترص  وال 
ايضا.  الدواجن  إنها طالت  بل  والغالل  الخرض  فقط عىل  يف غري محلها، 
املواطن  صحة  يهدد  داهم،  خطر  إىل  الدواجن  تسمني  أدوية  فتحولت 
البياطرة من  التونيس يف ظل تزايد عدد مريب الدواجن، وسط تحذيرات 
خطر تأثريات بقايا املضادات الحيوية باللحوم، وتأكيد األطباء املختصني، 
جهة،  من  الحيوية  باملضادات  للعالج  املرىض  من  الكثري  استجابة  لعدم 
الناجمة عن  والكورتيكويد من جهة أخرى، وتضاعف حاالت الحساسية 
اإلفراط يف استعامل مثل هذه األدوية، رغم تأكيد املرىض لعدم استهالكهم 

لها، ومن هنا جاء السؤال، كيف جاءت هذه املكونات إىل أجسامهم؟ 
عىل  تساعد  بفيتامينات  الدواجن  تلقيح  عن  مختلفة  مصادر  تحدثت 
تسمينها يف وقت قيايس.. حيث يلجأ عدد من مريب الدجاج اىل استخدام 
النمّو وذلك بإضافتها اىل األعالف أو يف مياه الرشب من أجل  منشطات 
الوصول ايل أفضل وأعىل األوزان. وبالتايل تحقيق أعىل املكاسب ملواجهة 
فيها  تشهد  التي  الحالية  الفرتة  يف  وخصوصا  الدواجن  بورصة  تحديات 
أسعار الدواجن ارتفاعا مرتبطا باالساس بارتفاع أسعار األعالف واألدوية 

وأسعار »الفراخ«.
  

هرمونات قد تسبب الرسطان
الجنسية  الهرمونات  اوال  التي تستخدم كمنشطات نو هي  والهرمونات 
أقراص  شكل  يف  يستخدم  جنسية  هرمونات  ومنها   sex hormones
يف  املوجود  الهيبوثاملوس  بتحفيز  ويقوم  الجلد  تحت  تعطي  مضغوطة 
ويعطي  والربوجستريون   growth hormone النمّو  هرمون  النتاج  املخ 
لزيادة مدة مفعوله  األقراص وذلك  افرازه من  يبطئ  االسرتوجني يك  مع 
يف الجسم ويرتبط هذا الهرمون باملستقبالت املخّصصة له عىل العضالت 
تكون  زيادة  دون  العضالت  حجم  وزيادة  الربوتني  لتكوين  ويحفزها 
الدهون.ومميزات استخدام مركبات هذه االدوية كمنشطات للنمّو هي 
اىل 20 % وتقوم  بنسبة 10  العضالت  او  اللحم  بزيادة حجم  تقوم  انها 
بتقليل نسبة الدهون يف الجسم بنسبة 7 اىل 20 %.. وتتمثل اآلثار الجانبية 

أصبحت منترشة يف تونس:

مبيدات جنيسة مرسطنة وهرمونات ممنوعة 
لتلقيح املنتوجات الفالحية واللحوم

بعض الفالحني ومريب 

الدواجن يستعملون 

املبيدات بشكل 

عشوايئ وخطري
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الجسم.  الدهون يف  لنقص نسبة  ناشفا وذلك  يكون  املنتج  اللحم  أن  يف 
للحوم  املستهلك  لالنسان  أرضار  تسبب  أنها  عموما  الهرمونات  وأرضار 
الرسطانات،  نسبة حدوث  وتزيد من  كثرية  امراضا  له  الدواجن وتسبب 
ولذلك عىل مريب الدواجن استخدام الهرمونات لتأثريها اليّسء حيث يوجد 
بعض املربيني الذين يقومون بحقن الهرمونات يف الفراخ لزيادة حجمها..

التي  االسرتويد  هرمونات  استخدام  يتم  انه  املتوفرة  املعطيات  وتفيد 
تساعد عىل تسارع نّو الفراخ فترتسب يف جسم الدجاجة. وتتمثل خطورة 
الحمل  منع  وحبوب  االسرتوجني  كهرمون  كيميائية  كونها  يف  املواد  تلك 

الذي قد ميثل كارثة حقيقية عىل املستهلكني وخاصة الشباب منهم.
ووفًقا آلراء الخرباء واملتخصصني، فإن آثار تلك املركبات »كارثية«، حيث 
تؤدي إىل اإلصابة بأمراض الرسطان والفشل الكلوي وتدمري الكبد. وحسب 
أحد مريب الدواجن فإن البعض يلجأ إىل إضافة الهرمونات لألعالف لتقليل 
فرتة النمّو، إضافة إىل استخدام املضادات الحيوية بصورة مفرطة. وقال إن 
أغلب املربني يلجؤون اىل استخدام الهرمونات للحصول عىل أوزان كبرية 
دون االهتامم مبا قد ينجّر عنها من آثار سلبية ومن مخاطر صحية موضحا 

أن عملية حقن الدواجن تكون يف أرجلها.
 

إضافة الهرمونات للدواجن محرمة دوليا
وحول هذا املوضوع أفادنا الدكتور البيطري محمد علمية ان تلك املركبات 
اىل  اللجوء  ان  وقال  للمواطن.  العامة  الصحة  عىل  وخيمة  تأثريات  لها 
استخدام هرمونات االسرتوجني واالسرتويد يف املداجن للحصول عىل زيادة 
املستهلك خاصة عىل مستوى  تأثريات سلبية عىل  له  الدواجن  يف حجم 
الصحة االنجابية لدى الشباب حيث من شأنها أن تسبب العقم. وأضاف 
أن الدراسات أثبتت ايضا تسبب الهرمونات يف اإلصابة باألمراض الرسطانية 

خاصة هرمون االسرتوجني وهو هرمون أنثوي.
املعاملة  األغذية  من  أي  تداول  األورويب  االتحاد  حظر  عن  وكشف 
الواليات  أن  منّوًها  العامة،  الصحة  عىل  الشديدة  لخطورتها  بالهرمونات 
نتيجة  الثدي  برسطان  اإلصابة  يف  دوليًا  األعىل  تعدُّ  األمريكية  املتحدة 

استخدام أحد الهرمونات التي تساهم يف رسعة َدرِّ األلبان.
وتجدر اإلشارة اىل أن مريب الدواجن قدميا كانوا يستخدمون حبوب منع 
الحمل لزيادة وزن الدجاج. ومع الوقت تطورت الطرق وأصبحوا يلتجؤون 
الوزن  لزيادة  والفيتامينات  الحيوية  املضادات  اخرى عىل غرار  مواد  اىل 
وهو ما يعدُّ نوعا من اإلرضار بصحة املواطنني وغًشا تجاريًا يف الوقت ذاته 
فهو غش ألن الزيادة يف الوزن جزء كبري منها مياه، وذلك بسبب احتباس 
الدواجن، ومن ناحية أخرى فإن جزًءا كبريا  األمالح املعدنية تحت جلد 

منها عبارة عن دهون.
وقد يتّم وضع هذه املواد للدواجن حتى يوم الذبح وطرحها للمستهلكني 
يف األسواق مام قد يشكل خطرا كبريا عىل الصحة االنجابية حيث تضعف 
أن  إال  دوليًا،  محظور  املركبات  تلك  استخدام  ويعد  املنوية.  الحيوانات 
بحثا عن كسب رسيع  القوانني ويستخدمونه  يخرقون كل  املربني  بعض 

وكلفة قليلة.

أما  األعالف  إىل  الحيوية  املضادات  وتضاف 
أصحاب  عىل  عبئا  فتمثل  الحقن  عمليات 
إىل  باإلضافة  الدواجن،  عدد  لكرثة  املداجن 
وإضافة  الحقن.  عمليات  تكلفة  ارتفاع  أن 
من  الدواجن  علف  إىل  الحيوية  املضادات 
العالجية  الحيوي  املضاد  قيمة  فقدان  شأنه 
مام يؤدي حتام اىل عدم االستجابة للقدرة عىل 
مكافحة األمراض خاصة مضادات السل وقرحة 

املعدة وغريها من األمراض. 
يف  يكمن  الحل  فإن  علمية  الدكتور  وحسب 

التغذية السليمة املتوازنة للدواجن وهي التي تجمع بني جميع متطلبات 
الدواجن من مواد غذائية، وهو ما سيؤدي إىل نتائج أفضل بكثري من نتائج 
منعدمة  تكون  تكاد  املداجن  عىل  تونس  يف  الرقابة  مضيًفا  الهرمونات، 
متاًما، مشريا إىل أنه لو كانت هناك رقابة ما استطاع أي من املربني تجاوز 

القانون واستخدام هذه املواد املحظورة دوليًا.
ولفت النظر إىل أن وزارة الفالحة تتنصل من مسؤوليتها يف الرقابة عىل 
عيل  الحفاظ  يف  يساهم  مبا  املركبات  تلك  استخدام  من  والحد  املداجن 
املسالخ  ىف  بيطرية  رقابة  وجود  املفرتض  من  انه  وقال  املستهلك.  صحة 
غري  الرقابة  هذه  ولكن  سالمتها  من  والتأكد  الدجاج  ذبح  عىل  لإلرشاف 

تفعيل  رضورة  يستلزم  ما  وهو  موجودة 
هذه  استخدام  تجرم  التى  القوانني  جميع 
الرقابة  دور  وعودة  دوليا  املحرمة  املواد 
اإلدارية ومشاركة منظامت املجتمع املدين يف 
مراقبة املسالخ وضبط األسواق. وأكد محدثنا 
ان حبة واحدة من حبوب منع الحمل تؤدي 
غرام،   200 يناهز  ما  الطائر  وزن  زيادة  إىل 
أن  إىل  إضافة  الغش  من  نوعا  يُعدُّ  ما  وهو 
بصورة  ترتاجع  للدواجن  الغذائية  القيمة 

كبرية، فضال عن إصابة املستهلك.
التغذية، عدم وجود  ملليحي خبرية يف  الدكتورة عزة  أكدت  ومن جهتها 
تقارير رسمية تشري إىل استخدام مريّب الدواجن لهرمونات النمو للحصول 
عىل زيادة كبرية يف أحجام الدواجن، موضًحة أنه يف حالة استخدام بعض 

املربني للهرمونات ال ميكن تعميم األمر عىل الجميع.
الدواجن  عن  الجلد  نزع  برضورة  املستهلك  التغذية  خبرية   وطالبت 
للتخلص من بقايا األدوية البيطرية والهرمونات والتي تستقر بتلك األجزاء 
دون انتقالها إىل اللحوم، الفتة النظر إىل أن التخلص من الدهون من شأنه 

املساهمة يف التخلص من مشكالت تلك املركبات.
  

منشطات مراقبة
وزارة  من  مصدر  قال  للدجاج  تُعطى  التي  الهرمونات  موضوع  وحول 
الفالحة ان منشطات النمّو هي عبارة عن مواد تضاف اىل األعالف ومياه 
الرشب من أجل زيادة القيمة الغذائية لألعالف وزيادة االستفادة منها. 
أوزان  يف  اليومي  املعدل  زيادة  وبالتايل  الغذايئ  التحويل  معدل  وزيادة 
الفراخ وتحسني جودة اللحم وزيادة قيمته الغذائية وزيادة انتاج البيض 
يف الدجاج البياض وتنشيط عمل الجهاز الهضمي يف الطيور والحفاظ عل 
كفاءته وبالتايل زيادة مناعة الطيور إذ أن 80 % من مناعة الطائر ترتكز يف 
القناة الهضمية وذلك مع استخدام نفس كمية العلف املعطاة اىل الطيور 

دون زيادة.
واضاف ان الرشوط الواجب توفرها يف منشطات النمّو هي أن تكون غري 
ساّمة للطيور واملستهلك ويجب أال يكون لها أي آثار جانبية وعدم تكوين 
امليكروبات مناعة أو مقاومة ضدها ورسعة تحللها وتخلص الجسم منها 
بصورة آمنة دون أن ترتك رواسب يف الجسم. وقال إن وزارة الفالحة ال 
التي  السالمة  بإجراءات  القيام  بعد  اال  معينة  مادة  استعامل  يف  ترخص 

تضمن ان املواد املستعملة غري ضارة بصحة االنسان أو املحيط..
الرابحي  املحيط محمد  الوسط وحامية  إدارة حفظ صحة  وأفادنا مدير 
انه ال يسمح بدخول اية مادة اىل الرتاب التونيس اال بعد التحاليل الالزمة. 
وتسند الرتاخيص لدخول تلك املواد باالستناد اىل ملفات فنية تؤكد انها ال 

تحتوي عىل إشكاليات صحية عىل االنسان واملحيط.
* حياة الغاني

اإلرشاد الفالحي 

غائب والرقابة 

مفقودة وصحة 

التونسيني مهددة
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بالغ حول 
الفرع الجامعي 

للتجهيز بنابل
للشغل  الجهوي  االتحاد  يعلم 
الفرع  مؤمتر  عقد  قّرر  أنّه  بنابل 
يوم  بنابل  للتجهيز  الجامعي 
السبت 03 أوت 2019 بداية من 
 )10.00( صباحا  العارشة  الساعة 
للشغل  الجهوي  االتحاد  بدار 

بنابل.
لعضوية  الرتشح  باب  ويفتح 
الرشوط  فيه  تتوفّر  ملن  الهيئة 
مبطلب  يتقّدم  وأن  القانونية 
كتايب مضمون الوصول باسم األخ 
الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب 
أو  نابل   8000 بنابل  للشغل 
أجل  يف  الضبط  مبكتب  مبارشة 
جويلية   27 السبت  يوم  أقصاه 
بعد  الواحدة  الساعة  عىل   2019

الزوال )13.00(.

3 عامالت يدخلن يف ارضاب 
عن الطعام مبستشفى جبنيانة

يف  جبنيانة  مبستشفي  باملطبخ  عامالت   3 دخلت 
 2019 جويلية   12 يوم  منذ  الطعام  عن  ارضاب 
يف  واملتمثلة  لها  تعرّضن  مظلمة  عىل  احتجاجا 
تسوية وضعياتهن املهنية واستثنائهن من االدماج 
عامل  بادماج  والقايض   2011 سنة  اتفاق  حسب 

املناولة يف القطاع العام والوظيفة العمومية.
كام تطالب كل من ربيعة حمدي وسهري الجديدي 
بذمة  املتخلدة  جراياتهن  برصف  بوناقة  وسامح 
للسلطات  املسؤولية  ويحّملن  املستشفى،  إدارة 
واي  لصحتهن  تدهور  أي  عن  واملركزية  املحلية 

توتر يف املستشفى.
ولقيت الحركة االحتجاجية للمرضبات عن الطعام 
مختلف  ومن  البلدة  أهايل  من  واسعة  مساندة 
دعت  التي  والجمعياتية  السياسية  الحساسيات 

وزارة الصحة اىل اإلرساع بفّض هذا املشكل ورفع املظلمة عن عامالت يشتغلن يف املستشفى منذ سنوات بكل تفان وإخالص.
من ناحيته، عرّب اإلتحاد املحيّل للشغل بجبنيانة عن مساندته وتضامنه مع العامالت املحتجات وحّمل السلط املعنية مسؤولية ما قد ينجّر من تدهور يف صحتهن، 

ودعا اىل تطبيق اتفاق تسوية وضعيتهن الشغلية الهشة.
* صربي الزغيدي

يشكل  بزرمدين  الصناعي  املركب  مازال 
أن  ما  حيث  الجهة  يف  الحارقة  املشاغل  أحد 
جديد  تأزم  ويعقبها  إال  إنفراج  بوادر  تظهر 
األسبوع عندما دخل  عىل غرار ما حدث هذا 
قطع  إثر  املعتمدية  مبقر  اعتصام  يف  العامل 
التيار الكهربايئ منذ 10 جوان املايض ماّم أحيل 
ال  بطالة قرسية  العامل عىل  مبقتضاه عرشات 
دخل لهم يف أسبابها خاصة أن املؤسسة كانت 
انقطاع  دون  السابقة  الفرتة  طوال  تشتغل 
مترصف  أنظار  تحت  محرتمة  إنتاجية  وبطاقة 
جوان  شهر  منذ  القضاء  قبل  من  معنّي  قضايئ 
2011 حسب ترصيحات األخ رضا جراد كاتب 
عام النقابة األساسية الذي أكد أن العامل هو 
هذه  فاتورة  يدفع  والذي  الضعيفة  الحلقة 

الرصاعات بني اإلدارة وسائر األطراف األخرى.
وبشكل  املعتمدية  مبقر  االعتصام  وعن 
العاميل  الطرف  أن  جراد  رضا  األخ  أكّد  مستعد لخوض كل األشكال النضالية القانونية سلمي 

مئات  رزق  مورد  عىل  املحافظة  أجل  من 
العائالت يف هذه املؤسسة التي تعترب املتنفس 
الوحيد والرشيان االقتصادي األهم يف املنطقة.. 
كاتب  دندانة  كامل  األخ  إليه  ذهب  ما  وهو 
الذي  بزرمدين  للشغل  املحيل  االتحاد  عام 
مسؤوليتها  تحمل  اىل  السلط  مختلف  دعا 
يضمن  مبا  معه  والتعاطي  اإلشكال  هذا  تجاه 
عرق  قطرة  يدخروا  مل  الذين  العامل  حقوق 
واحدة من أجل الحفاظ عىل دميومة املؤسسة 

العاميل عىل  الطرف  يعّول  التي  الصعاب  رغم 
خاصة  لتجاوزها..  واإلدارية  القضائية  الجهات 
ذروة  وكذلك  موسمه  ذروة  يشهد  القطاع  ان 
اإلمتحانات  موسم  يف  العامل  إستحقاقات 
األبواب(  عىل  اإلضحى  )عيد  واألعياد  واالفراح 
من  أقل  بعد  املدرسية  العودة  ستليها  والتي 
شهرين وكل ذلك يف غياب التغطية االجتامعية 
تسديد  رغم  العامل  جرائها  من  يعاين  التي 

مستحقات الصندوق.

* آخر لحظة..
- حسب  االساسية  النقابة  عىل  ورد  ما  آخر 
إفادة كامل دندانة - كان خرب صدور حكم قضايئ 
األوىل  الخطوة  وهي  الغري  اىل  املؤسسة  بإحالة 
تتبعها  والتي  واإلنفراج  الحّل  درب  عىل  الهامة 
خطوات أخرى من بينها تكليف املترصف القضايئ 
ببعض اإلجراءات األخرى لتسديد الديون لرشكة 
اىل  اإلنتاج  عجلة  تعود  حتى  والغاز  الكهرباء 

الدوران ويتحقق اإلستقرار االجتامعي... 
* حمدة الزبادي  

يف املركب الصناعي بزرمدين

اعتصام يف املعتمدية وحلول يف األفق
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يف منتدى الحقوق االقتصادية واالجتامعية 

146 حالة انتحار يف السدايس األول لسنة 2019
51 % من حاالت العنف الجامعي وعنف اإلناث بلغ 5 %

االنتحار  حاالت  عدد  بلغ 
املسجلة  االنتحار  ومحاولة 
خالل السدايس االول من سنة 
 70 حالة   146 حوايل   2019
و30  الذكور  لدى  منها  باملائة 
باملائة لدى االناث وذلك وفق 
ما افادت به املنسقة باملنتدى 
االقتصادية  للحقوق  التونيس 

واالجتامعية نجالء عرفة.
ندوة  خالل  واوضحت، 
املنتدى  عقدها  صحفية 
االقتصادية  للحقوق  التونيس 
واالجتامعية الثالثاء بتونس، ان 
الذكور من اكرث الفئات عرضة 
إىل  بالنسبة  خصوصا  لالنتحار 

الرشيحة العمرية بني 26 و35 سنة تليها الفئة العمرية من 36 
اىل 45 سنة ثم الفئة العمرية االقل من 15 سنة.

منها  االنتحار  محاولة  او  االنتحار  اسباب  تعدد  اىل  واشارت 
بالخصوص هشاشة الوضعية املهنية والبطالة واملشاكل االرسية 

والضغوطات والعنف االرسي املسلط عىل االطفال واالغتصاب.
وتحتل والية القريوان املرتبة االوىل يف حاالت االنتحار ومحاولة 
االنتحار بـ 29 حالة تليها والية قفصة بـ 14 حالة ثم واليتي تونس 
وسليانة بـ 10 حاالت حسب عرفة التي اكدت ان هذه الظاهرة 

االخرى  الواليات  من  عددا  كذلك  شملت  قد 
بوزيد  وسيدي  واملنستري  سوسة  غرار  عىل 
والكاف  وباجة  واملهدية  وصفاقس  والقرصين 
وبنزرت ونابل وجندوبة وقابس ومدنني وتوزر 

وقبيل وتطاوين ومنوبة ونابل وزغوان.
عرفة  بينت  العنف،  بحاالت  يتعلق  ما  ويف 
خالل  بلغت،  قد  الجامعي  العنف  نسبة  ان 
السدايس االول لسنة 2019، 51 باملائة يف حني 
باملائة  بلغت 49  قد  الفردي  العنف  ان نسبة 
الفاعلني  صدارة  يف  الذكور  صنف  ان  مربزة 
من  باملائة   89 ان  اذ  عنفا  االكرث  االجتامعيني 
فيام  ذكور  ارتكبها  املرصودة  العنف  حاالت 
من  باملائة   6 ارتكاب  يف  الجنسيني  تشارك 
 5 لوحدهن  االناث  وارتكبت  العنف  حاالت 

باملائة من حاالت العنف.
من جهة اخرى قالت املنسقة باملنتدى »ان مجموع التحركات 
االجتامعية خالل السدايس االول لسنة 2019 قد بلغ حوايل 5094 
احتجاجا  و1636  عفويا  احتجاجا   2325 منها  احتجاجيا  تحركا 

تلقائيا و1133 احتجاجا عشوائيا«.
التحركات  نسبة  يف  الواليات  قامئة  القريوان  والية  وتصدرت 
االحتجاجية وذلك بـ 821 تحركا تليها والية سيدي بوزيد بـ 453 
بـ 365  تونس  ثم والية  احتجاجا  بـ421  ثم والية قفصة  تحركا 
تحركا احتجاجيا مربزة ان هذه التحركات قد بلغت خالل شهر 

جوان فقط 463 تحركا احتجاجيا.
مبختلف  الجامعية  االحتجاجات  هذه  مختلف  ان  اىل  واشارت 
شملت  قد  عشوائية  او  تلقائية  او  عفوية  كانت  سواء  انواعها 
واالجتامعي  االقتصادي  القطاع  غرار  عىل  متعددة  قطاعات 
والتنمية  التشغيل  ازمة  جانب  اىل  والفالحي  الرتبوي  والقطاع 
وازمة العطش والصحة والتغطية الصحية والبيئة وازمة القطاع 
العمومي خصوصا امام عمليات التفويت والتخصيص وعمليات 

الخدمات وبريوقراطية االدارة التونسية.

ارتفاع املوجودات 
الصافية من العملة 

األجنبية 
ارتفعت املوجودات الصافية من العملة األجنبية لدى البنك املركزي 
لتونس تغطية 91 يوما من  يتيح  التونيس، اىل 16,3 مليار دينار مام 

الواردات.
وتحّسن حجم موجودات الّنقد األجنبي لدى البنك املركزي التونيس، 
للبالد  متيحا  املايض  األسبوع  موىّف  مع  ارتفع  إذ  االخرية،  األيام  خالل 

تغطية 80 يوما من الواردات.   
عليها،  حصلت  متويل  عملية  آخر  بيانات  وفق  تونس،  يف  ونجحت 
يف تعبئة 700 مليون أورو وهي عملية تعقب حصولها عىل القسط 

الخامس من اتفاق التسهيل املمدد مع صندق النقد الدويل. 
فيه  يشهد  وقت  يف  الصعبة،  العملة  من  البالد  موارد  انتعاشة  وتأيت 
قطاع السياحة انتعاشة عىل مستوى إقبال السياح ويسجل فيه قطاع 
أكرب  اهم  بني  من  تعدُّ  التي  الحبوب  من  قياسية«  »صابة  الفالحة 

قطاعات التوريد املستهلكة للعملة الصعبة يف البالد.   
األوراق  قيمة  ان  اىل  كذلك،  التونيس،  املركزي  البنك  بيانات  وتشري 
النقدية واملسكوكات املتداولة، بلغت ، 12,9 مليار دينار يف حني بلغ 
الحساب  وتضمن  دينار،  مليار   15,2 التمويل  إلعادة  الجميل  الحجم 

الجاري للخزينة 203 مليون دينار.

تطورت العائدات السياحية لتونس، بأكرث من 43 باملائة، مقارنة بالفرتة 
ذاتها من 2018،.

جويلية  شهر  خالل  دينار،  مليار  2ر2  العائدات،  هذه  قيمة  وتجاوزت 
2019، مقابل 5ر1 مليار دينار يف جويلية من العام املايض.

وسجلت العائدات السياحية لتونس ارتفاعا بنسبة 5ر42 باملائة، مع موىف 

جوان 2019، وفق بيانات صدرت مؤخرا، عن وزارة السياحة والصناعات 
التقليدية.

ماليني   3 بلغ  تونس،  عىل  الوافدين  عدد  أن  كذلك،  الوزارة  وأوضحت 
و774 ألف زائر غري مقيم اىل موىف شهر جوان 2019، مسجال زيادة بنسبة 

7ر16 باملائة مقارنة بذات الفرتة من 2018.

تطّور العائدات السياحية لتونس

املؤسسات الصغرى 
واملتوسطة سّجلت تحسنا

أكّد مدير وكالة النهوض للصناعة والتجديد عمر بوزوالة وجود تحسن كبري 
عىل مستوى رقم املعامالت.

كام تابع  نفس املصدر أن 78 باملائة من املؤسسات الصغرى واملتوسطة 
التونسية شهدت تحسنا واستقرارا يف رقم املعامالت، مضيفا أّن االنتاج 
التونيس أصبح موجها بدرجة أوىل إىل األسواق التونسية تليها فيام بعد 

االسواق األوروبية
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* طارق السعيدي    

املدير  منصب  من  استقالتها  الغارد  كريستني  قدمت 
مرحلة  بذلك  لتنهي  الدويل  النقد  لصندوق  العام 
الصندوق  أهمية  الصندوق. ورغم  تاريخ  متقلبة من 
أهمية  ورغم  نفوذ،  ذات  عاملية  مالية  كمؤسسة 
املنصب فإن االستقالة ال متثل حدثا ماليا عامليا مهام 
قد يحدث التغريات العميقة، ذلك أن تلك املؤسسات 
وال  الزعامايت  التسيري  تعمل مبنطق  ال  العاملية  املالية 
استقالة  وهي  قادم.  وآخر  راحل  عام  مبدير  تتأثر 
يف  استثنائية  حالة  تكن  مل  املرأة  أن  إىل  نظرا  عادية 
تاريخ الصندوق ومل تحمل تصورات جديدة ومل تسَع 
املوجود  بل سايرت  فريدة  اقتصادية  تنفيذ رؤية  إىل 
صندوق  عام  مدير  به  يلتزم  ان  يجب  مبا  والتزمت 

النقد الدويل من سياسات محددة بشكل مسبق.

نفس اللوبيات ونفس املصالح
الكتشاف  االجتهاد  من  الكثري  إىل  األمر  يحتاج  ال  قد 
ان وجود كريستني الغارد عىل رأس الصندوق مل يكن 
أملعيّتها يف وضع  االقتصادي وال  بروز تصورها  نتيجة 
التقاء  مجرد  هي  بل  العاملية  املالية  لالزمات  حلول 
ملنصب  ترشيحها  يكون  وقد  املالية  اللوبيات  مصالح 
رئيس البنك املركزي األورويب اكرب دليل عىل أن الغارد 
املتنفذة  املالية  اللوبيات  نفس  برضا  تحظى  مازالت 
دوليا وأوربيا. فاستقالة كريستني الغارد من صندوق 
األورويب  املركزي  البنك  اىل  واالنتقال  الدويل  النقد 
العام  املدير  منصب  يف  وجودها  ان  بوضوح  يعكس 
او  دويل  مايل  تصور  وضع  إىل  سعيها  نتيجة  يكن  مل 
لتنفيذ  او  العاملية  املالية  للسوق  رؤيتها  لتطبيق 
مارسته  ترشيف  مجرد  كان  بل  وفكرها  برنامجها 
وجدت  وملا  مسبق.  بشكل  مرسومة  حدود  اطار  يف 
جديد  منصب  يف  جديدة  حظوظا  الغارد  السيدة 
ان  املسبق  لعلمها  منصبها  من  االستقالة  يف  ترتدد  مل 
شيئا.  يغري  ال  كعدمه  الصندوق  رأس  عىل  تواجدها 
او  الدويل  النقد  تعيني مدير عام صندوق  ان  ليتضح 
رئس البنك املركزي األورويب ال يحمل اي رسالة بل هو 

يف االخري منصب رشيف تديره اللوبيات املتنفذة من 

وراء الستار.. مرحلة متقلبة
العقدين  خالل  الدويل  النقد  لسلوك  املتابع  إن 
الدويل  النقد  صندوق  التزام  يالحظ  األخريين 
دون  السبعينات  منذ  املتبعة  العمومية  بالسياسات 
تغيري واجتهاد. ومتثل سياسات النقد الدويل الليربالية 
الثابتة يف انحيازها القتصاد السوق إعالنا واضحا عىل 
ال  الذي  املراقب  بدور  يكتفي  أصبح  الصندوق  ان 
يتدخل إال بطلب مسبق. هذا ما يفرس القول الشائع 
مل  الصندوق  »بان  حكومتنا  ومنها  الحكومات  لدى 
يأِت إلينا ومل يفرض شيئا بل نحن من توجهنا إليه«. 
هكذا إذا فإن املؤسسة املالية األبرز مل تعد تسعى إىل 
والتوازن كام كانت تدعي بل حولت  االستقرار  دعم 

نفسها يف ذهن املتابعني ويف ذهن الحكومات إىل فخ 
يتّم  اإلطار  منه. يف هذا  بّد  ال  رّشا  إليه  اللجوء  يعترب 
تفسري الوجه الشاحب الذي بدا عليه صندوق النقد 
الدويل خالل فرتة الغارد. وقد صادف ان شهد العامل 
اقتصادي  ركود  وحالة  مالية  أزمات  عدة  توليها  منذ 
يكون  ان  دون  وتجارية  نفطية  وأزمات  مسبوق  غري 
املالية  املؤسسة  واكتفت  رأي.  وال  دور  للصندوق 
العاملية األبرز بدور الوصف مع قليل من القلق. وعىل 
سبيل الذكر فإن دور النقد الدويل يف مواجهة أزمات 
بلدان أوروبية مثل اليونان واسبانيا مل يكن فعاال بل 
ساهم يف تأجيج األزمات السياسية الداخلية والخالفات 
حول القبول بدور الصندوق من عدمه كام كان أداء 
العريب عرب  التحول  بلدان  الصندوق ضعيفا هزيال يف 
أضعفت  التي  التقشفية  األجندات  فرض سلسلة من 

ابرز  احد  بالدنا  الدميقراطي. ومتثل  التحول  وأرهقت 
القوالب  الخروج من جبة  الصندوق  يف  ناذج فشل 
فشل  ان  بعد  مسبقا  املعدة  والوصفات  الجاهزة 
تستحق.  التي  الخصوصية  بالدنا  ايالء  يف  الصندوق 
ان  كادت  مسبقا  املعدة  الليربالية  سياساتها  ان  بل 
تهز االستقرار االجتامعي وتعّقد مسرية االنتقال الذي 

يخطو خطواته األوىل املتعرثة. 

تناقض الخطاب
العامة  اإلدارة  الغارد  تويل  مرحلة  طبع  ما  أبرز  إن 
بني  الواضح  االختالف  هو  الدويل  النقد  لصندوق 
الندوات  يف  للشعوب  ترفعها  التي  الطأمنة  شعارات 
الفكرية واملالية ويف االجتامعات الكربى ويف البالغات 
الصحافية وبني ما تفرضه عىل الحكومات رسا من خالل 
الوثائق التوجيهية والرسائل الثنائية. يف الخطاب العام 
سياسات  اىل  حاجة  يف  الشعوب  ان  الغارد  تخفي  ال 
االقتصادي  االندماج  وتعزز  الفقر  تقاوم  حكومية 
للفئات الضعيفة بل إنها يف كثري من األحيان تذهب 
بالتقصري  الحكومات  اتهام  عرب  ذلك  من  أبعد  إىل 
النمو  لدفع  املالمئة  العمومية  السياسات  رسم  وعدم 
خطاباتها  يف  الفقرية.  الفئات  وحامية  االقتصادي 
مل  بأنه  العاملي  النظام  الغارد  كريستني  تتهم  العلنية 
يكن عادال بل ان النمو االقتصادي خالل الفرتة السابقة 
واالقتصادية  املالية  األزمات  آثار  إلزالة  كافيا  يكن  مل 
عىل الفقراء. يف خطاباتها تكاد تعتقد ان الصندوق قد 
تحول فجأة اىل مالك مايل قادر عىل تقديم املساعدة 
وتوقف  الخطاب  انتهاء  ومبجرد  انه  غري  الرضورية 
الكامريات عن التصوير تكتب الرسائل والوصايا التي 
تِسرُي نقيض ما أبدته الغارد. وكلنا يذكر الوصايا العرش 
التي جاءت يف رسالة رسية من صندوق القد الدويل 
اىل الحكومة التونسية تحثها من خاللها عىل التقشف 
الدعم  االنتدابات ورفع  العام ووقف  اإلنفاق  ووقف 
عن املواد األساسية واملحروقات وغريها من اإلجراءات 
التي ال تقيم وزنا للوضع السيايس الخاص الذي تعيشه 

بالدنا. 

الحرارة
* حسني عبد الرحيم «    

الناس الن  الطبيعة غاضبة من  الطقس..  تغيري واضح يف  هناك 
عىل  الحياة  الستمرار  الرضورية  التوازنات  يحرتمون  ال  الناس 
كوكب االرض. ارتفعت االصوات منذ سنوات محذرة من انبعاث 
الحزام  وهو  االوزون«  »طبقة  يف  انهيارا  تسبب  التى  الغازات 
الذي مينع وصول االشعاعات املسببة الرتفاع درجة حرارة األرض. 
جانريو«  دو  »ريو  يف   1992 سنة  األوىل  األرض  قمة  وانعقدت 
ثاين  غاز  انبعاث  من  للحّد  برتوكول  واصدار  للتدارس  بالربازيل 
ووقعت  الحراري  لالحتباس  الرئييس  املسبب  الكربون  أوكسيد 
عىل الربوتوكول عديد الدول املشاركة يف قمة االرض. التزم بعضها 

ولَم تلتزم االخرى.
الوقود  احرتاق  هو  الرئييس  مصدره  الكربون  أوكسيد  ثاين  غاز 
الطاقة  إنتاج  تنفثه محطات  الذي  والبرتول(  )الفحم  االحفوري 

الكهربائية يف الهواء، والسيارات واملصانع وحرق النفايات. وكل 
هذا هو من فعل االنسان والرضر الذي يسببه ال يقترص عىل بلد 
البرش حتى  كل  يشمل  ولكنه  معينة  أو مجموعة برشية  معني 

الذين يسكنون يف قمم جبال الهياماليا.
يف  االشخاص  آالف  بسببها  وميوت  منها  نعاين  التي  الحرارة 
من  وليست  الحراري  االحتباس  نتائج  احدى  هي  كثرية  بلدان 
االنسان،  فعل  من  انها  قدرا.  وليست  وعفاريت  شياطني  فعل 
والعديد من الناس الذين يدخنون الشيشة بسعادة وحبور عىل 
بيئية وآخرون  انهم يرتكبون جرمية  ارصفة املقاهي ال يعلمون 
يحرقون النفايات للتخلص من روائحها الكريهة يسببون ارضارا 
اكرث فداحة من املنافع التي يحققونها. الرأسامليون الذين يبنون 
املنبعثة  الغازات  لتنقية  لالسمنت غري مجهزة مبكيّفات  مصانع 

من مداخنها يرتكبون جرما كبريا.
ليس كل الناس لديهم االموال لرشاء مكيفات الهواء او للذهاب 
من  غالبا  هم  فالفقراء  الطقس  حرارة  ملقاومة  الشواطئ  إىل 
يعانون من الحرارة ويفقد الكثريون منهم حياتهم وهم ميوتون 
عقولهم  الكثريون  يفقد  الحرارة  يف  عرقا.  متصببني  كالحيوانات 

يقتل بعضهم بعضا  أن  احيانا إىل  ويدخلون يف منازعات تؤدي 
نتيجتها  وتكون  بسيطة  امور  حول  الزوجية  املنازعات  وتتطور 
الطالق الذي هو أبغض الحالل. ويِف الحرارة يتصّور سياسيون ال 
ميلكون أي رصيد معنوي أنهم قادرون عىل حكم البالد وخداع 
العباد بربامج مزيفة. عدد من املرشحني الرئاسيني ال ميكن تفسري 
ال  الحكومية  القرارات  من  وعدد  الحرارة.  بسبب  إال  ترشحهم 
تفسري لها سوى ان الدم يغىل يف عروق املسؤولني بسبب الحرارة. 
حتى بعض نتائج املسابقات الكروية غري املرضية سببها الحرارة 

التي يعاين منها الالعبون والحكام والجامهري.
ال تلعنوا الزمان عندما تختنقون من الحرارة فال عيب يف الزمان 
وال يف الطبيعة لكن العيب فينا. واملوقف اآلن يستدعي التفكري 
الغازات  ارتفاع  زيادة  إىل  يؤدي  فعل  ارتكاب  قبل  مبسؤولية 
شخصية  أمور  إىل  ذلك  يؤدي  فقد  الحراري  لالحتباس  املسببة 
مدّمرة. فرمبا تطلب زوجتك الطالق بسبب اختناقها من الحرارة 
قد يؤدي ذلك إىل هزمية فريقك املفضل يف كرة القدم وقد يؤدي 
وأجهزة  املراوح  تنفعنا  لن  ساعتها  ثالثة.  عاملية  إىل حرب  ذلك 

التكييف وال َسّب الطبيعة والزمن.

استقالة الغارد من منصب املدير العام للنقد الدويل:

تبديل مواقع وال مكان للتصورات والرؤى
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أكد  الخبري لدى منظمة التعاون االقتصادي والتنمية املتعاون مع الهيئة العليا 
للرقابة اإلدارية واملالية محمد العامري، انه »يتم سنويا رصد 50 مليون دينار 
القتناء السيارات وقد تّم رصد املبلغ يف ميزانية 2019«. كام قال »انه يتم سنويا 
يف وسائل املصالح  تخصيص مبلغ حوايل 500 مليون دينار إلصالح السيارات 

واقتناء املحروقات«، مشددا أن هذا الرقم كبري جدا، حسب تعبريه.
وهذه املعطيات تفيد ان إهدار املال العام، التسيب والرسقة، يساهم يف انتشار 
كلمة  مجرد  فقط  بقيت  التي  املحاسبة  أشكال  لكل  تاّم  غياب  أمام  الفساد 
يستعملها املسؤولون والسياسيون يف خطبهم الرنانة. ويطالب الخرباء برضورة 
دعم أجهزة الرقابة ومراجعة الترشيعات والقوانني املوروثة عن النظام السابق 
ملكافحة ظاهرة الفساد إىل جانب ترسيخ ثقافة مقاومة الفساد لدى املواطنني، 
مدى  عىل  صور  انتشار  أبرزها  ولعل  وتنوعت  الفساد  أشكال  تعددت  حيث 
السنوات املاضية توثق استغالل السيارات اإلدارية لالستعامالت الشخصية وهو 
يف  تجاوزات  بوجود  يقّر  فالجميع  التونسيني.  صفوف  يف  كبريا  جدال  أثار  ما 
مبراقبة  املعنية  السلطات  قبل  من  تهاون  يقابلها  اإلدارية  السيارات  استعامل 

األسطول اإلداري والسعي للحّد من هذه الظاهرة التي انترشت يف شوارعنا.

مرشوع لتنظيم استعامل السيارات اإلدارية
باستثناء  عربة  ألف   73 إجامال  اإلدارية  والعربات  السيارات  أسطول  ويبلغ 
سيارة   2150 يناهز  ما  أي   ٪  3 الوظيفية  السيارات  متثل  األمنية،  السيارات 
العامني  واملديرين  الدواوين  ورؤساء  بالوزارات  الدولة  كتّاب  إىل  فقط  تسند 
)مهني  املزدوج  االستعامل  ذات  املصلحة  سيارات  أما  املركزية.  لإلدارات 
والفنيني مقابل  واملديرين  اإلطارات  إىل بعض  فتسند  ثانوية(  وشخيص بصفة 
خصم املنحة الكيلومرتية وعددها 3650 سيارة والنسبة املهّمة للسيارات هي 
استعاملها  للمصلحة ومينع  تستعمل سوى  التي ال  املصلحة  سيارات وعربات 
بصفة شخصية أو دون تراخيص وأذون مسبقة. وأسطول هذه السيارات يضّم 

يف  املخالفات  أغلب  وترتكب  تقريبا  عربة   67.200
هذا الصنف.وغالبا ما يحدث خلط يف ذهن املواطن 
اثنني منها  التي يسمح يف  الثالثة  بني هذه األصناف 
)الوظيفية  شخصية  بصفة  باستعاملها  للموظف 
يتّم  أن  املنتظر  ومن  املزدوجة(.  املصلحة  وسيارات 
طرح مرشوع جديد للمصادقة عليه ينظم استعامل 
من  صنف  لكل  سيكون  حيث  اإلدارية،  السيارات 
بالنسبة إىل لوحة تسجيل  هذه األصناف لون مميز 
السيارة اإلدارية وهي حاليا بيضاء مكتوبة باألحمر، 
وميكن  معروفة  املخالفة  السيارة  يجعل  ما  وهو 

التعرف عليها من املواطنني واملراقبني بسهولة.
النفقات  قدرت  الفساد  ملقاومة  التونسية  الجمعية  بها  قامت  دراسة  ويف 
التقديرية الدنيا السنوية للسيارات اإلدارية بـ760 مليارا كام أشارت الدراسة 
أيضا إىل حجم التسيب وإهدار املال العام والفساد يف كيفية استغالل اكرث من 

70 ألف سيارة إدارية.

استغالل غري مسؤول
رئيس الجمعية التونسية ملكافحة الفساد ابراهيم امليساوي قال إن الجمعية 
سجلت استغالال المسؤوال للسيارات االدارية وإهدارا للامل العام يف ظل غياب 
كانت »كل  إذا  إنه  وقال  املخالفني  القانون ومحاسبة  تطبيق  أو  للمراقبة  تام 
سيارة تستهلك 10 دنانري من البنزين يوميا فإننا سنجد أن التكلفة ستصل إىل 
حوايل 840 ألف دينار يوميا من املصاريف وتصل 60 مليارا من املليامت يف 
الشهر و242 مليارا يف العام هذا دون احتساب السيارات األمنية والعسكرية«، 
املليامت سنويا  مليارا من  يكلف 540  السيارات  استهالك  كان معدل  إذا  أما 
محروقات فهذا يعني أن 64 باملائة من نسبة املحروقات املخصصة من الدولة 

تذهب إىل السيارات اإلدارية.
كام أكد امليساوي أن عدد السيارات اإلدارية يعترب مرتفعا جدا مقارنة بعدد 

املوظفني الذي يبلغ 700 ألف موظف، خاصة أن تونس تعيش عىل وقع تراجع 
اقتصادي وكرثة القروض والديون الخارجية ويف ظل الحديث عن اتباع سياسة 
التقشف ابتداء من سنة 2017. وأضاف امليساوي أن املواطن يتعامل مع أمالك 
الثأر واالنتقام خاصة عندما يجد األرضية املالمئة للتامدي يف  الدولة بأسلوب 
الفساد والغياب التام للرقابة من قبل وزارة أمالك الدولة مشريا إىل أن هناك 
11 فريقا يقوم بالرقابة وكل فريق به مراقبان فقط وهو عدد قليل جدا ملراقبة 

األسطول الضخم للسيارات االدارية.
رئيس الجمعية التونسية ملكافحة الفساد أكد أن فساد املسؤولني وعدم تعرضهم 
الظاهرة. وقد  للمحاسبة عىل مدى سنوات عمق هذه 
السيارات  ملف  تقاريرها  يف  املحاسبات  دائرة  تناولت 
مبناسبة  وذلك  كلفتها  زاوية  من  تونس  يف  اإلدارية 
تونس. وقدرت  الطاقة يف  التحكم يف  التعرض ملنظومة 
بـ3  اقتصاده  املمكن  الوقود  قيمة  املحاسبات  دائرة 
تّم تعميم تجربة متابعة أسطول  مليون دينار يف حال 
السيارات اإلدارية عن بعد وذلك دون اعتبار السيارات 

التابعة للمؤسسات العمومية والبلديات.
يف األثناء، بينت أرقام الدائرة إىل بلوغ قيمة االعتامدات 
نحو  اإلدارية  للسيارات  الصيانة  ملصاريف  املخصصة 
12 مليون دينار، نتيجة ارتفاع عدد السيارات اإلدارية إضافة إىل تنامي عدد 
وتهرم  قدم  من  ذلك  يعنيه  وما  سنوات،   10 عمرها  يفوق  التي  السيارات 

األسطول.
املامرسات  تواتر  إىل  ونظرًا  الهيئة،  توصياتها،  املحاسبات، ضمن  دائرة  ودعت 
السيارات  بالتفويت يف  اإلدارية،  السيارات  أسطول  الترصف يف  املخلة بحسن 
الدولة،  تثقل كاهل  التي  املصاريف  للحّد من  التي يفوق عمرها 10 سنوات 
املرصودة  املبالغ  من  جزء  باستعامل  الدولة  أسطول  تجديد  إىل  أيًضا  داعية 

لصيانة السيارات.

الضغط عىل املصاريف
فيها  والتفويت  االدارية  السيارات  سحب  قرار  جاء  هذا  كل  أجل  من  ولعله 
مع متكني املنتفع بها من منحة تنقل شهرية.حيث تتجه النية اىل الضغط عىل 
مصاريف نفقات التسيري والتي من ضمنها السيارات االدارية وما تستهلكه من 
محروقات وما يتم انفاقه عليها من اموال للصيانة واالصالح. وحسب االتحاد 
التونيس للمرفق العام وحياد االدارة فإن قرار سحب السيارات الوظيفية يهّم 
وانتقد  االدارية.  السيارات  من  اآلالف  عرشات  جملة  من  سيارة   2000 فقط 
التونسيّة  اإلدارة  يف  العليا  واإلطارات  املوظفني  أّن  معتربا  القرار  هذا  االتحاد 

يساهمون اختياريا أو قرصيا يف األعباء الجبائية من خالل الخصم من مرتباتهم، 
وهم أفضل من أصحاب املهن الحرة يف دفع الجباية.ويعترب هذا القرار خاطئا 
ألنّه ال ميكن سحب بعض السيارات خاّصة يف الوزارات الفنية عىل غرار وزارات 
الداخلية والدفاع والخارجية.ولعله كان من املفروض ترشيك األعوان واإلطارات 
يف اإلدارة التونسيّة يف مثل هذه القرارات التي تعنيهم، وكان ميكن التوّصل إىل 
إجراءات أخرى تقشفية أفضل لتعبئة املوارد من قرار سحب السيارات وليتّم 
حرص مصادر التبذير ومراجعتها. والحكومة مطالبة بحّد أدىن من الوعي ودراسة 
تداعيات هذا القرار اقتصاديا. ودعا االتحاد التونيس للمرفق العام وحياد اإلدارة 
إىل استهداف مصادر التبذير، مقرتحا تفعيل أجهزة الرقابة املصاحبة التي أثارت 
حفيظة عديد املسؤولني والسياسيني ألنّهم يعتربونها »العصا الغليظة ومن بقايا 
 GPS متابعة بجهاز  املصلحة  تجهيز سيارات  أيضا  اقرتح  السابق. كام  النظام 
فقط  »عندها  العموميّة  للمؤسسات  التابعة  املآوي  مراقب يف  ووضع شخص 
سيتم تحديد املبذرين«، مؤكّدا أّن السيارة الوظيفية هي مكّملة لألجر وهي 
عىل ملك املتمتعني بها طاملا مازالوا يف الوظيفة ومن حّقهم الترصف يف السيارة 

كام يرغبون«.
 

حمالت مراقبة
والشؤون  الدولة  امالك  وزارة  يف  باالعالم  املكلف  افادنا  املوضوع  هذا  حول 
العقارية ان حمالت املراقبة عىل السيارات اإلدارية عند الجوالن عىل الطريق 
افرزت الحط من نسبة مخالفات استعامل السيارات إىل 3،75 باملائة مقابل 4،8 

باملائة سنة 2017 و 7،3 باملائة سنة 2016.
من حمالت  كثفت خالل  اإلدارية  السيارات  ملراقبة  املشرتكة  الفرق  ان  وقال 
املراقبة وكان للخطايا املالية أثر إيجايب يف التخفيض من نسبة هذه املخالفات. 
وقد بلغ عدد السيارات املراقبة 32676 سيارة أي مبعدل 2723 سيارة شهريا 
مقابل 2322 سيارة شهريا سنة 2017 و1134 سيارة شهريا سنة 2016. وتعتزم 
برنامجها  الرتكيز ضمن  العقارية  الدولة والشؤون  العامة ألمالك  الرقابة  هيئة 
للسنة الحالية عىل مراقبة الترصف يف أسطول السيارات لدى الهياكل املترصفة. 
الدولة  أمالك  العمومية(. وتذكر وزارة  الدولة واملؤسسات واملنشآت  )مصالح 
احرتام  اإلدارية برضورة  السيارات  مستعميل  كافة  مجددا  العقارية  والشؤون 
القوانني والرتاتيب الجاري بها العمل يف املجال، قصد تجنب تعرضهم للخطايا 
املالية املنصوص عليها باألمر الحكومي باإلضافة إىل املساءلة اإلدارية. كام تدعو 
املستعملني  لتزويد  اإلدارية  السيارات  يف  املترصفة  اإلدارية  الهياكل  مسؤويل 
تذكريهم  مع  أول طلب  عند  للمراقبة  يستوجب مدها  التي  الالزمة  بالوثائق 

بالواجبات املحمولة عليهم حسب الرتاتيب.
* حياة الغاني  

السيارات اإلدارية 

باألرقام واملعطيات.. 
متى يتوقف نزيف إهدار املال العام؟

50 مليارا ترصد سنويا 

القتناء السيارات اإلدارية 

و500 مليار للصيانة 

واملحروقات 

نقص يف املراقبة 

ومخالفات بالجملة،
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عامد بن حليمة
منذ  السياسية  العملية  عمق  يف  تكون  ان  املحاماة  عىل  كتب 
وما شهدته  الدولة،  بناء  ومرورا مبرحلة  الوطني  التحرر  معركة 
من محطات وقف فيها املحامون اىل جانب كل القضايا الوطنية 
اذكر  ولعيل  الكلياين،  النظام  جامح  كبح  يف  وساهموا  العادلة 
مبحاكامت احمد بن صالح والحبيب عاشور وقيادات اخرى من 
السياسية  التيارات  كل  ومناضيل  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 

املستنرية منها وحتى الظالمية.
التنظم  حرية  عىل  والتضييق  الحريات  بخنق  تاثر  من  اول 
والنشاط السيايس مع بداية التسعينات ويف السنوات املوالية هو 
واضحت  للبالد  السياسية  االزمة  استوعب  الذي  املحاماة  قطاع 
االنشطة السياسية والحقوقية املعارضة للنظام مبختلف تلوناتها 
تدار من داخل املحاماة، مام زاد يف قوة املجموعة ودفع النظام 
اىل محاولة تهرية القطاع من الداخل ببعث شعبة مهنية سنة 
اوكل   « التجمعيني  املحامني  خلية   « اسم  عليها  اطلق   1995
يف  الحاكم  للحزب  املهنية  للشعب  اوكل  الذي  الدور  نفس  لها 
عالقة باالتحاد العام التونيس للشغل، ومن اهم ادوارها افساد 
الجلسات العامة وكرس االرضابات وغريها من االعامل التخريبية، 
يتبع  سيايس  احدهام  شقني  من  متكونة  كانت  انها  والحقيقة 
حزب التجمع اقل رشاسة واالخر امني يعمل مبارشة مع وزارة 

الداخلية.
ليس عيب ان يغلب الطابع السيايس عىل االنتخابات املهنية مثل 
املحاماة لكن برشط بقاء املهنة فوق االحزاب وتسبيق املصلحة 
اكرث  مكاسب  تحقيق  ومحاولة  الحزبية  املكاسب  عىل  املهنية 
للقطاع من خالل التواجد يف املشهد السيايس، ولعيل اذكر يف هذا 
كان يف جهاز  الذي  فتحي زهري  الراحل  العميد  املجال مبواقف 
الحكم لكنه مل يخن املحاماة يوما، وهذه مواقف مل نشهد لها 
مثيال من املحامني النواب قبل او بعد 14 جانفي 2011 والذين 
وقفوا تقريبا ضد كل القضايا العادلة للمحاماة وتجندوا لخدمة 

مصالح احزابهم عىل حساب تطلعات مهنتهم.
املشهد  مكونات  بقية  مع  التجمعي  الخلوي  الرصاع  نشاة  منذ 
وعىل  الهياكل  اختيار  عىل  السيايس  الطابع  غلب  املهنة  داخل 
للسلطة،  عقابيا  التصويت  واصبح  املهني  املعيار  وغاب  عملها 
وكنا نحقق انتصارات سياسية وهي يف نفس الوقت نخر للقطاع 

من  االوضاع  تدهور  يف  ساهم  ما  وهذا  املهني  املستوى  عىل 
الداخل واصبحنا مثل اسد البلفيدار يهابه الزائرون وهو يشعر 

يف داخله انه ضعيف ومنهوك وقوته زائفة.

كان من املنتظر ان تتغري املعطيات بعد التحول السيايس الذي 
السيايس  العمل  حرية  ان  نعتقد  وكنا   2011 يف  البالد  شهدته 
املحاماة  عىل  السيطرة  مواصلة  عىل  اللهفة  االحزاب  ستنيس 
وواصلنا لكن لالسف واصلنا عىل نفس النهج، وازدادت االوضاع 
ترديا واتضح ان الفاعلني الجدد ليسوا اقل تعاسة من سابقيهم 
بل اخطر منهم وتعوزهم الخربة ولهم منسوب نهم عايل الدرجة، 
واتضح ذلك اوال يف افراغ خطة العميد بعد تعيني العميد عبد 
الرزاق الكيالين مبعوثا خاصا لدى حامدي الجبايل، وكانت النية 
العكرمي  سعيدة  من طرف  الخطة  عىل  االنقضاض  اىل  متجهة 
او فتحي العيوين او املرحوم نجيب بن يوسف وحاربوا االستاذ 
شوقي الطبيب بعد عقد تحالف مع بعض التجمعيني الباحثني 
عن الحامية انذاك اىل ان قال املحامون كلمتهم فحارصوا العميد 

شوقي الذي انخرط انذاك يف الحوار الوطني.
العجاف  الثالث  وكانت  درك  اسفل  بلغنا   2016 انتخابات  يف 
االخرية اتعس فرتة باجامع كل املحامني سيطر فيها االخوان عىل 

قرارات وخيارات الهياكل وبدات اعامل التصفية الداخلية.
الشارع  يف  الناس  عموم  يستوقفني  عندما  بالحرج  احس  كنت 
ويسالونني » وينكم املحامني« قاصدين بذلك غيابنا عن املشهد 
العام واالزمة التي تعيشها البالد وقد تعودوا رؤيتنا يف مقدمة 

قوى الضغط.

هذه السنة مل تكن كمثيلتها يف انتخابات 2016 عندما كان جزء 
كبري من املحامني التجمعيني يحتمون باجنحة االخوان وتحالفوا 
الحالية  املهنية  االنتخابات  فشهدت  الكعكة،  القتسام  معهم 
بدؤوا يف  الذين  التجمعيني  بني  القوة  واستعراض  املواقع  حرب 
اتفاقات جديدة وتخلوا عن االخوان  انفاسهم وعقدوا  اسرتجاع 
الذين يبحثون بدورهم عن نرص موهوم للملمة الجراح ومحاولة 
السند  عنهم  نزع  ان  بعد  للحركة  داخيل  تحصني  عن  البحث 

الخارجي.
سباق  مركز  يف  وكانهم  الحالية  االنتخابات  مع  تعاملوا  االخوان 
اخواين  مرشح  تقديم  عىل  يتجرؤوا  ومل  السعيد،  بقرص  الخيل 
لهم، سواءا يف انتخابات العامدة او يف انتخابات الفرع الجهوي 
للمحامني  الجميل  العدد  نصف  يضم  الذي  بتونس  للمحامني 
نتائج  عىل  السيايس  السطو  وحاولوا  التونسية،  بالجمهورية 
االستاذ  املحامني  عميد  ان  العام  الراي  واوهموا  االنتخابات 
ابراهيم بودربالة هو مرشحهم وهو امر مثري للسخرية والتقط 
التواصل  نزلوها عىل شبكات  تذكارية معه  منهم صورا  البعض 
قاموا  ما  عني  وهو  العام  الراي  لتضليل  محاولة  يف  االجتامعي 
للفرع  املنتخب  الرئيس  الهاديف  محمد  االستاذ  مع  البارحة  به 
الجهوي للمحامني بتونس، ولعلمكم فان نتائج انتخابات مجلس 
الهيئة الوطنية للمحامني فاز فيها االخوان مبقعد واحد من جملة 
14وهي االستاذة سعيدة العكرمي التي صعدت بفضلهم وبفضل 
التنظيم فقد  باقي مرشحيهم من داخل  اما  رصيدها الشخيص، 
الهيئة  مبجلس  اعضاء  انجاح  عىل  يقدر  ال  ومن  جميعا  فشلوا 
تعوزه طبعا القدرة عىل انجاح العميد لذا دعكم من هذا الهراء 

والشعوذة االخوانية.
املخترص املفيد ان اغلبية املحامني الناخبني شيبا وكهوال وشبابا 
البناء متر  الوحيد للنجاة وبدء عملية اعادة  اقتنعوا ان السبيل 
عرب منح الثقة للتيار املهني انتصارا للقطاع، ونسأل الله ان يوفق 
الفائزين يف اعاملهم ونحيطهم علام انهم سيعملون تحت رقابتنا 

الدامئة وسنكون لهم خري سند.
الخونة  عاشت املحاماة مهنة حرة مستقلة مناضلة عصية عىل 

واملتآمرين.

يقوم املكتب املحيّل للمصائف والجوالت بتأطري أطفال باملدينة 
كل سنة، حيث يرتحل اىل املدن الساحلية لالصطياف عرب رحلتني 
يف كّل من منتصفْي جويلية وأوت وستكون الرحلتان هذه السنة 
إىل مدينة نابل وبحرص من كاتبه العام فريد الخمييل وترشيك 
أطفال من املعاهد الثانوية واملدارس االبتدائية وبعض املنخرطني 
املنظاميت  العمل  عىل  لتدريبهم  الشباب  من  العمل  هذا  يف 
يافعا  طفال  وعرشين  مائة  تسجيل  لهؤالء  فأمكن  والجمعيايت. 
لالستفادة من االصطياف خالل الدورتني املذكورتني وقد أقام هذا 
لرشكة  االجتامعية  االدارة  مع  رشاكة  للمصائف  املحيل  املكتب 
والذين  واملوظفني  العملة  أبناء  يستفيد  حتى  قفصة  فسفاط 
يعمل آباؤهم باملؤسسة املذكورة ومتت كذلك رشاكة ثانية مع 

أبناء عملة مؤسسة البيئة والغراسة. 
املتلوي  بلدية  ودادية  منخرطني  أبناء  مع  ثالثة  وامتدت رشاكة 
شاطئ  عىل  تقع  الئقة  فضاءات  يف  العيش  كلهم  هؤالء  لينعم 

لعب  من  يوفر  مبا  االصطياف  يف  حلوة  أياما  فيعيشون  البحر، 
حميمة  عالقات  وربط  تفتحا  املشاركني  عىل  يعود  بريء  ولهو 
مع نظرائهم من عديد األطفال يف داخل البالد يف أيام تنشيطية 
والتسيري  للقيادة  وتربية هادفة وتؤهلهم  تفتحا  تكسب هؤالء 
واالعتامد عىل النفس والتعلق بالوطن وتأصيلهم يف هذا البالد 
متاهات  يف  واالنزالق  واالنحراف  التهميش  دوائر  من  ليخرجوا 
ينخرط  املحيل  املكتب  وهذا  سلبي.  واستقطاب  استالب  فيها 
األمهات  وعيد  الطفولة  تعيد  واملدينة  الثقافية  املناسبات  يف 
مناسباتيا  يبقى عمله  املدرسية حتى ال  العطل  واملهرجانات يف 

ونطيا وسطحيا.
           * محمد املنصف الحميدي      )املتلوي(

املكتب املحيل للمصائف والجوالت يف خدمة الطفولة 

انتخابات املحاماة بني حلم الكرايس ومحاوالت السطو السيايس
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شعر وأدب

حيواُن الحّب
* أرشف القرقني

)شاعر ومرتجم تونيّس(

ليلة عاصفة. ويف مياهه الجوفيّة  له عينا قّط أليف ميوء عىل بابك يف 
بدورَك.  له  ستبتسُم  عزلتها.  قلَب  برشيٌّ  اقتحم  نور،  مخالب  تسبُح 
وآويت  القديم.  الباب  فتحت هذا  إن  للعامل  أالّ يشء سيحدث  وتفّكر 
كائنا صغريا ميوء يف قلبك. شيئا فشيئا، سيأكل من لحمك. ستكتشُف أّن 
العاصفة هي بيتك البعيُد. وأنّك مل تعد ما كنت تحسب نفسك دامئا. 
يكفي أن ينظر إليك كام لو أنّك فقدت ساقا يف حرب حتّى تفقد األخرى 
يف البحث عنك. يكفي أن يفرك فروه برأسك، لتجرّب غثيان جرم صغري 
جراحك  عىل  باردة  حكمة  من  وضعته  ما  يكفيك  لن  أسود.  ثقب  يف 
الحامية، حتّى تجد بابا يخرجك من املتاهة. ولن يكفيك أن تفتح كّل 
موسوعات الحيوان لتجد صورته مذيّلة برشح مفّصل ألدّق خصائصه. 
هذا  هو  ما  تعرف  أن  حاولت  وكلاّم  الّنهاية.  يف  طويال  تسعى  سوف 
الحيوان الغريُب، وقعت يف سؤالك عن نفسك. كلاّم أشعلت قمرا فوق 
الطّفويّل  وجهه  يف  يبتسم  وجدته  حياتَك،  هي  التي  املوحشة  الطّريق 
الحزين. تفرُح إذ تراُه كأنّك تلتقي بكارثة. تحزُن حني يجلس بعيدا عنك 
ولو قليال، كأنّك تذوب يف أشّد سعاداتك عظمة. ال تعرُف شيئا يف الّنهاية، 
غري أنّك، ذات يوم غامض، فتحت بابك الّصغري لعاصفة دخلت متوء إىل 

قلبك. ثّم حّل الّسكوُن. وهدرت بك إىل الخارج.

*فتحي قمري  )شاعر تونيّس(

- 1-

حني تكون وحيدة تُخرج البحر من أدراجها

ثّم تغمض عينيها 

وتصغي إىل الهواء وهو يطرب لغمغمة املوج يف غرفتها  

فتقرأ رسائله مبتلًّة عىل ظهر كّفها  

تتحّسس تحت لسانها حبّات امللح

وتشري أطراف أصابعها نحو الّسامء البعيدة  

بلونها وشمسها وفسحة الّنورس بني غيوم تنهض فجأة.

وترى لظلّها أجنحة يف الفضاء 

ومخالب ينفضها من الرّمل.
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تفّك أزرار قميصها فيتأوه صدرها  

وترحل عيناها إىل البحر. 

رأسها كأيّامها ينفض أحزانه

ويف كّفها رمل دافئ وَصَدٌف 

وشباُك مراكب صيد تلّوح لوداعها. 

واللّيل؟

بيديها الحاملتني تشّق ستاره 

إيقاعه مكسور 

وخطوتها ترّمم هندسة الهواء الذي اختلط بحجارة البحر.

 - 3 -

بأنفاسها تفحص بريده امليلء برائحة العّشاق ودموعهم

كتابًة يف الرّمل أو آهًة بني حجرين متعانقني.

ورمّبا.. 

بني ضلوعها قمٌر من دٍم 

يف خطوها الحثيث تنّئ سالسلُه.

ويكاد احرتاقه يذيب نحيبها. 

قمر..

قُّداسه أنفاس معطّلة 

شبيهة يف طعمها برقرقة الّنبيذ،

وأناشيده ريح أخرى كأنفاسها تنتحب.

املوج يف غرفتها

أحلم بيوم
* سمري مجيد البيايت 

أحلم بيوم
أن أرى الجالدين والسارقني

واآلفاقني واملنافقني
وسيايس الصدفة
كأجراس معلقة

وتطوف الغربان حولهم 
حلقات.. حلقات.

2

أحزابنا السياسية
وكتلنا السنية والشيعة

وحشدنا امللوث بالطائفية
حرامية

معممني
وافندية
يرسقون
ويقتلون

أنهم دواعش محمية
بأذرع صفوية إيرانية.

3
الزمن

هو الذاكرة املفتوحة عىل األيام
بجاملها وقبحها

وما أكرث
أيام القهر فيها.

آية عاشور تكتب عن رواية )شآبيب( 

ُفها املنظاُر الثاقُب  شآبيب هي ُرؤيٌة استرشافيٌة تُْسقُط ُمستقبَل العريّب عىل حارضه يستشِّ
للعرّاب أحمد خالد توفيق. ُرؤيٌة يصّور مالِمَحها سؤاٌل موجٌع عىل وجاَهِته يرُد عىل لسان 

الراوي :»هل العرُب هم يهود العرص«؟
فالروايُة إسقاٌط لزمٍن تضيق فيه أوطاُن العرِب بِهم فتتنّكر لهم وتلفظهم مشتّتنَي ُمْنبتنَّي، 
تتلّقُف تَيَْهُهم وتشظّيهم مختلُف األقطار والقاّرات. تتعّدد املهاجُر ومْنفى الُعروبَِة واحٌد. 
ليس ما يَْحِقن ُعُروقَُهم من دماء عربيّة فقط ما يجمعهم بل كذلك ما يحقن به املهَجُر 
أبدا  محكوم  العريبُّ  املهاجر  العرقّي.  والتّمييز  والُعنرصيّة  التعّصب  ُسموِم  من  حيواتَُهم 
بأبشع أشكال االضطهاد والكراهية والضيْم. موصوٌم بجرمه يف انتامئه إذ يكفي أنه عريّب 
يف خضّم هذه الرصاعات، يولد من رحم  االغرتاب واالستضعاف. ُحلٌم بوطن عريبٍّ بديل 
كام  الشتات«  »عرَب  أو  املهجر  عرب  تجمع  ميعاٍد«  »بأرض  ُحلٌم  الوطن،  أيتاَم  يحتضن 
يكّنيهم الكاتُب. تبّنى الُحلَْم ورعاه، الدكتور مكرم، املهاجر بأمريكا، أستاذ العلوم السياسية 
بدعم  األمريكية  املتّحدة  الواليات  رئيس  نائب  من  املقرّب  والصديق  هارفورد  بجامعة 
ومباركة من البيت األبيض يف »وعد بلفور« جديد، وقع االختيار عىل جزيرة مأهولة لتكون 
معقل ُمستعمرات الدولة املوعودة، دولة الوحدة العربية، القوية واملتامسكة التي تكفل 
الكرامة للعرب املضطهدين بكل اختالفاتهم. وبإرشاف أمريكا، تدفّق سيل  الهجرُة نحودولة 
دولة  املُتباينة تحت سقف  بكل خلفيّاتهم  ويتّحدوا  العرُب  يجتمع  أن  أمُيْكن  »شآبيب«. 

واحدة؟ 
أيتحّقق الُحلم؟ أن يُربِّت أحد عىل وجعك ويُْخرِبك أنّه يعلم كم تتألّم، لهوحدث بستحّق 

التّقدير أليس كذلك؟ فام بالك لوكانت هذه الرّتْبيتة عىل شكل رواية؟ 

فـ»شآبيب« رواية تنهض من صميم املُعاناة التي نخرت الكيان العريّب، تدين وترصد عاملا 
عربيّا يتهاوى وإنسانيّة شيّأها الوطن حني جرّدها من الحلْم وأْوصد يف وجهها كّل أبواِب 

الخالص.
استثنائية،  شيّقة  بقارئها يف رحلة  تُحلِّق شآبيب  الخيال  بأْجِنحة  الواقع،  رياح  ُمتُون  عىل 
تقطع به حدود املكان، تتمرّد عىل حدود الزمان وتغزو حدود اإلنسان فتْجنح بك إىل أْغوار 
الفاصلة بني زمنني: زمن الضعف وزمن  اللحظة  الّنفس اإلنسانيّة تُصّور أدّق خلجاتها يف 
القّوة زمن اإلنبتات وزمن االنتامء، فأي مالمَح ستُصّور ريشُة العرّاب برماد هذه اللحظة 

الوجوديّة الفارقة؟
أعامق  يف  املُْسترت  الكامن  الوحش  مبالمح  تيش  صورة  مواجهة  يف  أنفسنا  وجدنا  لو  ماذا 
الذات اإلنسان، صورة حيّة تنبض بغيا يْخلع فيها املُْستضعف يف لحظة التّتويج بالقّوة ثوَب 
االضطهاد ليَْسبي به روَح ضعيف غريه، يَْسلب فيها يتيُم الوطِن الوطَن من أبناء الوطن 
بهذه  موعود  أنّة  بتعلّة  جْورا  األرْض  أصحاب  من  األرض  ويفتّك حقَّ  يُتمه  جوَع  ليُْشبع 

األرض، أم سيَكون للّريشة رأي آخر؟ 
تصمد؟ هل  العريّب هل  للُحلم  حاملة  تُْصلب جزيرة  االستفهاميّة  قط  النُّ عىل ظهر هذه 
يُثْقلهم من خلفيّات وخالفات وآالم؟ أم ستْغمرها  العرب بجميع ما  تقوى عىل احتضان 

أمواُج الرصاعات الجائشة ليبتلعها قاع سحيق وائدا األمل بوحدة عربية؟
فقط شآبيب تقلّدك مفاتيح الغيب لتظفر بأجوبتك                                                  

يف شآبيب نحن إزاء رواية عالمة يف تاريخ أدب الفانتازيا، عالمة تنساب املُتعة مع 
ُسطورها كخدر الحّب يف الٌعروق لذلك فهي تكره القارئَ العادّي وتنشد قارئا استثنائيا  

شبقا ال ينتهي من الصفحة حتى يستزيد إىل أن يْفقد الوْعَي... أي يسرتجعه.
ماذا لوتكون أنت هذا القارئ؟

َها َصِديقي! 
* أحالم بن حورية 

أنا الرَّاقصُة ِباَل أَرُْجٍل
َعىَل َصَدى َخطِْوَك يف الَْخيَاِل

َوأَقَْداِمي َخالِيَْه..
ما كانْت يوًما غائصًة يف األْوَحاِل

أُنَاِغُم اْسَمَك ِحيًنا
أَُشاِجُر َغيَْم َحرِْفَك ِبالِْوَصاِل

أُناِسُمَك
فتَْنِسُمِني ريُح قصائِدَك

وتَُغّني يِل َحاَممِئَُك
َوتَرْتَِوي أْوَصايل

يَِجّف القلُم فتقصُدين
أليّنَ البرئُ العامرُة ِبالَْمَحاِل

َراُعوثَِتي َعاليْه..
َوِجرَاِري َغالِيَْه..

ودالؤَك موصولٌة بِحبايل
أسقيَك فتغُدو ُملَْهاًم..

طائرًا ِباَل أْجِنَحْه
ومتتلُئ بالّنوِر السيّاِل

يََعّضك األملُ مرًّة
فَأَُمدُّ أْورَِديت

َوأقتلُع أسنانَُه يِف الَْحاِل
وكأيّن املََعّري يف ملَْعِة الَوَسِن

أْو كَأيَّن الواليْه..
َجاِل تَْنَصاُع يِلَ الَْهاَماُت يف لُّب السِّ

أقلُّم أنَف اللّْوِم إْن طَاَل ِعقافُُه
ؤاُل تلَو الّسؤاِل فيهاجُمني السُّ

أنا لسُت أُلِْهيًّة
ولَْسُت أُْحِجيًَة

أنا للُحبِّ داليْه
وللُعشاِق أقصودٌة شاديْه

يف أَرِق اللّيَايل
فاََل تُباِل!

روايات الّصيف يف بيت الرواية
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مرسحية مدام »م «
* حسني عبد الرحيم

ووالدتها  الجعايبي  فاضل  األشهر  التونيس  املرسحي  والدها  خطى  عىل 
املمثلة املرسحية األكرب جليلة بكار تسري آسيا الجعايبي بعد أن تأهلت 
أول  لتحقق  الشارع.  مرسح  حول  بدراسة  السوربون  جامعة  يف  جامعيا 
الرابع  الفن  ُركح  التي سبق عرضها عىل  لها... املرسحية  إخراج مرسحي 
الدويل  الحاممات  مهرجان  أيقونة  جويليه   13 السبت  مساء  يف  وكانت 
موسيقية  عروض  ضمن  بالحاممات  الدولية  الثقافة  مركز  يف  للفنون 
وغنائية ومرسحية من بالد متنوعة ويؤمها جمهور غفري من املصطافني 
ليستمتعوا  الطلق  الهواء  مدرجات مرسح  عىل  لياليهم  يقضون  والنقاد. 

بتوليفة مركبة من الفنون.
األم  »مليكة«  هي  التي  بكار  جليلة  ببطولتها  تقوم  »م«  مدام  مرسحية 
بعيد  لالحتفال  تتوسطهم  والذين  آباؤهم  معروف  غري  صغار  لخمسة 
ميالدها وإطفاء الشموع وهم جميعا تبدأ أسامؤهم بحرف »م« »منى« 
و»مراد« و»مهدي« و»مينا« و»موىس« يقوم بأدوارهم املمثلون: منى بن 

حمزة  غزواين،  اميان  مومني،  معني  زكري،  الحاج 
الورتتاين.

تقوم  طموح  ذات  بصحافية  املرسحية  تنطلق 
وتتهم  املدينة  تجتاح  فرئان  ظهور  حول  بتحقيق 
بحب  مدفوعة  الفرئان  هذه  مصدر  بأنها  األرسة 
األبناء  أحد  موت  يف  فتتسبب  واملجد.  الشهرة 
أسئلة  حول  داخلية  رصاعات  يف  األرسة  وتنهار 
»امليامت«  أحد  يقع  بينام  األب؟  هو  من  الهوية. 
التى هي مختفية وال يدل عىل  يف حب »هاجر« 
وجودها سوى مقعد أحمر فارغ. تقمع مليكة إبنها 
البالد  ترتك  التي  بـ»هاجر«  االرتباط  من  ومتنعه 
تنتظر  كانت  بعدما  »اسطمبول«؟  إىل  وتذهب 
أن يلحق بها »مهدي« الذي يأمتر بأمه املستبدة. 

واملمثلون  اللعبة  من  جزء  وكأنه  مستدير  جمهور  وسط  يدور  الرّكح 
يخرجون من بني الجمهور ويقومون بتحريك الركح والديكور وكأنهم جزء 
عىل  مسيطرة  إمرأة  آخر.  إىل  موقع  من  تتغري  واملشاهدة  الديكور  من 
تعرفه.  لهم  أب  امليم وال  متامثلة فقط يف  متنوعة/  عائلة  وتبني  أبنائها 
تفقد السيطرة بسبب طموح صحفية ال يدفعها يشء سوى الشهرة. تبني 
»مليكة« مملكتها وتشاهد انهيارها بنفسها ويبدو أن ال حب وال مشاعر 

الستيني  امليالد  عيد  محبة  فقط  األرسة  تجمع 
ألمهم وإطفاء الشموع معا يف شكالنية مخيفة 
وتأيت األحداث الكافكاوية لتطيح بحلم/كابوس 
بعيدة  ليست  و»ديسيوتوبيا«  مرعب  هويايت 

عن وقائع األيام.
يتدخل  الذي  »الراوي«  بصوت  العرض  ينتهي 
عدم  بنصيحة  العرض  يختتم  االندماج،  ليمنع 
عرض  مجرد  فهو  حياتية  تفسريات  يف  الولوج 
مرسحي. لكن العرض أكرث مبارشية مام افرتض 
»كوداته« يشري  مؤلفيه ومخرجته وهو يف كل 
وهو  ورصاعاتها.  األوىل  الجمهورية  مصري  إىل 
الجعايبي   واألم  األب  عروض  مع  متاما  متسق 
بسقوط  بالحياة  ماحل  اىل  واملتحرسة  األخرية 
جمهورية ونظام وخروج شياطني الظالم: الفرئان- العنف - الطاعون...الخ. 
التقنية املرسحية ليست مبتكرة وال تختلف عام يقدمه مرسح الجعايبي 
اتجاه مرسحي مؤثر  تقني منذ سنوات وهذا ال يكفي إلنجاز  إبهار  من 
وعميق. ويكفي فقط الجتذاب جمهور متشكل من الباحثني النوستالجيني 
عن يوتوبيا الزمن املفقود والتي انقلبت إىل كابوس بسبب األسئلة التي 

ليس لها إجابات.

من  والعديد  العابدين  زين  محمد  السيد  الثقافة  وزير  بحضور 
السمفونية  للموسيقى  الدويل  املهرحان  افتتح  الديبلوماسية  الشخصيات 
بالجم يف دورته الرابعة والثالثني والتي تصدر برمجتها )العرض االفتتاحي( 
قاال تويت بتشيني االيطايل الذي أحيى أبرز معزوفات جوكوبيو بوتشني 
 )La Boeme( األوبرايل الشهري.. حيث قدم املايسرتو معزوفات البوهيمي
الفنان  مبشاركة  متميزة  صوتية  إسهامات  مع   turindot والتورندوت 

التونيس الصاعد حامدي الغة ألول مرة عىل ركح مرسح الجم..
أولها  األلوان  عديد  مع  والثالثني  الرابعة  الدورة  عروض  وتتواصل 
املوسيقى  منارة  يعترب  الذي  األوكرانية  الوطنية  االذاعة  بأركسرتا  يتعلق 
الفنان  بقيادة  العرض  عنوان  عليه  يدل  ما  وهو  العامل  يف  الكالسيكية 
االوبرايل ذائع الّصيت فالدمري تشيكو.. هذا العرض قدم يف جزأين تعلق 
األول بأفضل معزوفات املوسيقى السمفونية يف حني تعلق الثاين بتقديم 

.)Turindot( املعزوفات الرائدة ومنها »عايدة« والتوراندوت
بعد عرض االفتتاح سيفتتح املجال لست مساهامت اثنان منها اسبانيا 
أولهام يوم 20 جويلية وتؤمنه أوركسرتا كونسارتو مالقا وثانيها أوركسرتا 

غرفة »ميرتوكا« وذلك يوم 24 جويلية.
أما العرض الثالث فسيكون مع أوركسرتا أوبرا تونس يوم 27 جويلية 

يليه أوركسرتا القاهرة السمفوين يوم 28 جويلية..

الحدث  السهرة  أما 
فستكون  للمهرجان 
األوبرايل  فنيّا  ألوركسرتا 
الرابعة  للمرة  يعرض  الذي 
بقيادة  الجم  يف  والعرشين 
Prof Thei- ثيمر  الالستاذ 

.mer
فسيكون  االختتام  أما 
بعرض طريف  أوت   9 يوم 
صوتية  مجموعات  مع 
مع  فرنسا  من  مختلفة 
ومجموعة  أنغام  كورال 

تونس 88 إلقامة سهرة »موزاربني الضفتني«.

* تحية اىل القيارصة
املهرجان  هذا  حظوظ  عىل  واإلرشاف  التسيري  ثاليث  شك  دون  هم 
الذي ذاع صيته الفني والثقايف وأيضا السياحي حيث تستقطب سهراته 
خصيصا  يأيت  من  وفيهم  العامل  بقاع  مختلف  ومن  األجانب  من  األالف 

ملواكبة العروض ويقفل راجعا اىل بالده.. وما يف ذلك من داللة عىل إشعاع 
حتام  وميّر  مّر  النجاح  هذا  العامل  يف  الريادة  يحتل  الذي  املهرجان  هذا 
العميد  الفاعلة عىل غرار  الثقافية والوجوه  التسيريية  الهيئات  عرب هذه 
مربوك العيوين رئيس جمعية املهرجان ومديره السيد رمزي جنيح وناطقه 

اإلعالمي الزميل عادل قاسم.
* حمدة الزبادي 

ندوة  الدويل  املنستري  مهرجان  املايض عقدت هيئة  السبت  صبيحة 
الذي  للمهرجان  واألربعني  الثامنة  الدورة  عىل  األضواء  لتسليط  صحفية 
أوت   8 غاية  اىل  وتتواصل  جويلية   16 الثالثاء  مساء  فعالياته  انطلقت 

املقبل.
السيد يافت بن حميدة مدير املهرجان أكد يف بداية الندوة حرص 
وكذلك  عروض  من  يتوفر  وما  تتامىش  دسمة  برمجة  ضبط  عىل  اإلدارة 
ارتفاع  الصعوبات يف ظل  املادية والتي تعرف بعض  املهرجان  امكانيات 
أسعار العروض وضعف املوارد ومحدودية الدعم الذي تتمتع به بعض 
املهرجانات األخرى... وكذلك االختيار اىل فضاء طال انتظاره ورغم ذلك 
جمعية  عرض  تصدرها  التي  الربمجة  هذه  لضبط  الجهود  تظافرت  فقد 
مهرجان  افتتاح  نالها رشف  والتي  باملنستري  العربية  للموسيقى  الشباب 
بني  توزعت  فقد  العروض  بقية  أما  باملنستري..  الدويل  املهرجان  بحجم 
األلعاب  سهرة  مثل  األخرى  األلوان  بعض  عن  فضال  واملرسح  املوسيقى 

العاملية والقادمة من فرنسا يف عرض هام منتظر يوم 4 أوت  السحرية 
باعتبارها  متس مختلف األجيال..

أما عن املحطات »الكربى« فتكون مع حسني الديك يوم 22 جويلية 
وإليسا )31 جويلية( ولطفي بوشناق يوم غرة أوت.. فيها سيتداول عىل 
بقية العروض كل من لطيفة العرفاوي ووجيهة الجندويب )5 أوت( ولطفي 

العبديل )2 أوت( وحاتم عمور )5 أوت(..
هام  الجمهور  برغبات  يحظيان  مازاال  عرضني  الهيئة  برمجت  كام 
)ننده االسياد( يوم  الصويف  باشا )8 أوت( والعرض  التخمرية ملراد  عرض 
20 جويلية... كام متت برمجة سهرة سينامئية لعرض رشيط »يف عينيا« 

ورشيط »درشة«.
العبديل( جميلة  الوان مان شو )لطفي  أما املرسح فقد طغى عليه 
الشيحي )ولد شكون( ووجيهة الجندويب وحاتم عمور ... كام متت برمجة 
عروض فرجوية تجارية بحتة عىل غرار سهرة كريم الغريب وبسام الحمراوي 

الشعبية  واملطربة 
زازا..

* مناشدة
يافت  السيد 
مدير  حميدة  بن 
جّدد  املهرجان 
يهمه  من  اىل  الدعوة 
بإنجاز  لإلرساع  األمر 

مرسح الهواء الطلق الذي مثل املطلب الرئييس لكل الهيئات الثقافية دون 
البلدية  رئيس  مرزوق  منذر  السيد  يحرص  ان  الكثريون  ويأمل  جدوى.. 
الجديد عىل إنجاز هذا الوعد املتكرر عىل امتداد عقود... وقد عرب أحد 

األهايل بالقول )هل نحّج عىل يديك سيد منذر(.
* حمدة الزبادي

مهرجان املوسيقى السمفونية الجم...

موزار بني الضفتني 

مهرجان املنستري الدويل 

ألوان يف حدود اإلمكان 
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كلمة حق    

فوىض السوق
 النفطي حولة )ناشط نقايب(    

الحروب  ظل  يف  املواطن  يعيش 
الناعمة، التي جيئ بها عىل عجل 
يف سياقات مرحلة الربيع العريب، 
املظاهر،  متعّددة  فوىض  يف 
من  ولعّل  األشكال.  ومتنوعة 
السنوات  هذه  يف  أبرزها 
تهالك  بعد  وخاصة  العجاف، 
فوىض  وتآكلها، هي  الدولة  دور 

منافسة  ظل  يف  تطاق  ال  أصبحت  فاألسعار  الداخلية.  السوق 
غري رشيفة عىل اإلطالق. بل يف ظل »مافيات« السوق والَفساد، 
عن  خرج  والسوق  والعباد.  الشعب  حقوق  أبسط  ورضب 
سيطرة الدولة وخدمة البالد، ليصّب يف مصلحة قلّة قليلة من 
الفاء(. والخرض والغالل  الُفّساد )بضم  املال، واألباطرة  »مافيا« 
واألعادي.  والحاقدين  والشامتني،  األعداء  متناول  يف  أصبحت 
أولئك الوسطاء، والوكالء والسامرسة، الذين نّصبوا أنفسهم عىل 
رقاب الشعب من الجشعني واملرتفني والحّساد. فهاهم يرسحون 
ويهّربونها  ويحتكرونها  يخزّنونها  والبضائع،  بالسلع  وميرحون 
ويفسدونها يف مخازنهم. يخبّؤونها وميكرون بالخلق ويستهرتون 
بحق املواطنة وحقوق املواطن. فرتى املواطن الغلبان املسكني، 
غالء،  فوقه  وغالء  التهابا  زادت  التي  القفة،  وراء  جريا  يلهث 
»الدالّع«  موسم  يف  »الدالّع«  فهاهو  وبالء.  غالء  تحته  ومن 
يف  الحّر  نار  عىل  نارا  بالدينار  سعره  فازداد  قياسيا،  مثنا  يصل 
الصيف الحاّر. وكأن املواطن ُحكم عليه أن يعيش داخل التّنور 
يغيل وسط لهيب األسعار، فيصطيل بنارها ويستحّم بجحيمها. 
فيحرتق لحمه وجلده، ويختلط مع ريح الشهييل وعرقه النازف 
املشبع بعرق الحّر والذي يفوح كّدا وعمال وتعبا. فيتنّفس وكأنه 
واملساحة  األفق  كضيق  ضيّقا  حرجا  وصدره  الّسامء  يف  يّصعد 
التي بالكاد ترفعه. ال يكاد يعرث عىل نفس يتنّفسه، وسط جحيم 

الحياة، وغالء معيشته الضنكة.
أو  يتغّدون  ما  دامئا  كانوا  املفّقرين،  شعبنا  أبناء  من  فكثري 
يتعّشون يف فصل الصيف الحاّر »دالّعا« بالخبز ممزوجا بالعرق 
الفرح  الشعبية، أو خبزا »بالدالّع« ممزوجا بقليل من  والنكتة 
واملزاح الشعبي. ولعّل الكثري مّنا أيضا يتناول يف فصل الصيف 
السوق،  هاهو  ولكن  الخرضاء.  أي  العريب،  »الّسالطة«  الحاّر 
ساديت القرّاء، مختطف من ِقبَِل عصابات من املحتالني الفجرة، 
فيها  التي عّشش  الدولة  بل هو مختطف حتى عن  والفسقة. 
املفسدين واملستكرشني واملحتكرين واملضاربني واملجوس. فكرث 
فيها اللّصوص وعبث بها الرّساق  و»الزّنوس« ليفتّكوا مّنا متاعنا 

وينهبوا املال العام ويغرفوا »الفلوس«.
فام عاد املواطن قادرا عىل رشاء الخرض يف اللحظة واآلن. وال هو 
يف استطاعته أن يشفي غليله من الغالل يف موسم الغالل كام 
كان يف سالف عرصه والزمان. وال هو شبع حتى من الطامطم 
األحمر  وال  البنفسجي  وال  األبيض  والبصل  األخرض  والفلفل 
القان. وال بات بإمكانه أن يتمتّع بالبطيخ والدالّع متى اشتهى 
ورغب يف األكل منه يف اإلبان. أّما عن اللحم األحمر، والحوت 
األبيض واألزرق، فال تسأل عنه اليوم واآلن. فقد أضحى يف خرب 
كان. فحتى البيض غال سعره عىل الخاّصة، فام بالك عىل العامة، 
والداندون  الدواجن  لحم  تسعري  عن  وأّما  الفقراء.  واملواطنني 
فاملواطن أضحى محتارا يف هذا الزمان. فام عاد يقدر إال عىل 

القليل والبسيط، ليلبّي بعض حاجات الّذّرية والولدان.  
النهب  وجامعة  النّصابة  لفائدة  السوق  تختطف  متى  فإىل 
والبهتان؟ فأين الدولة من التفّكك والذوبان؟ وأين دولة القانون 
واملؤسسات ماّم نحن فيه اآلن؟ فهل نرتك فوىض السوق تخرّب 
العمران؟ أين هي دولة الردع بالقانون والعدل وليس بالطغيان؟

بقلم/ اسمهان املاجري    

خطايا املالئكة عامل من الشعر يقلب املوازين 
خلقت  التي  للمالئكة  فيغدو  املعهودة، 
وأكربها  الشاعرة  خطايا  أهي  خطايا،  للطاعة 
والشاعرة  األطفال  أم خطايا  الكتابة؟  خطيئة 
ومعه  الورق  بياض  عىل  الحلوى  تنرث  طفلة 
ألوان قوس قزح؟ فتغري تعريف قصيدة النرث 
من نرش السواد عىل البياض إىل نرش األلوان 
عىل البياض؟ تبني الشاعرة قصورا تشبه قرص 
الطيب منها،  الوجه  لتكون  الرشيرة  الساحرة 
واالشتياق  حلوى  والحب  حلوى  فالحلوى 
حلوى متأل ليايل الشاعرة الطفلة وإن اختلفت 
قصائدها  إحدى  يف  الشاعرة  تقول  مذاقاتها 

من كتابها »خطايا املالئكة«: 
)اآلن ال أسمع منك سوى خرير جدول صغري

أدرك به أنك هش مبا يكفي لتصري شاعرا(
والشاعرة هّشة مبا يكفي لتسيل شعرا وعطرا 
عىل  ترقص  نصوص  آالء  نصوص  وموسيقى. 
وملس  وشّم  وبرص  سمع  من  الحواس  إيقاع 

يشوبه  ال  صدق  من  الطبيعة  يف  مبا  وذوق 
زيف. تكتب الشاعرة متوسلة بأصابع الطبيعة 
اإلنسانية  الحاالت  تشبه  التي  يف كل فصولها 
بكاء  من  ورصاعاتها  تناقضاتها  بكل  النفسية 
ونشوة  خريف  وحزن  ربيع  وابتسامة  شتاء 
صيف وليد تهدهده ملوحة البحر فتعقم ما 
بوعفيف  آالء  تكتب  الربد.  ندوب  من  سبق 
غري  من  قُّد  لباس  من  متعرية  صوفية  بروح 
بنا  تعود  وألوان.  وريش  وأشجار  وبحر  نهر 
الشاعرة إىل بداية الخلق للطبيعة، تأمل يف أن 
الفاوانيا  عبق  ثنايا  يف  الكامن  الحظ  يحالفها 
شاعرة  األلوان.  كل  تلبس  التي  الزهرة  تلك 
علبة  يف  العامل  كل  لتجمع  يكفي  مبا  هشة 
صغرية من الحرب ومتنحها عطورا عدة من كل 
الحضارات والثقافات هو اإلنسان عاٍر من كل 
البخور  روائح  )وسترتاقص  إنسانيته  إال  يشء 
والسجائر الكوبية(، لكن العطور مبا فيها من 
تعدد الروائح ترتك ندوبا وترحل ندوبا كثرية 
املكثف  الشعري  حضوره  يف  املاء  يغسلها 
جدول  صغري/خرير  )كجدول  مطهر  كعنرص 

املوج/ /أصارع  نهرا  قلبك  يف  صغري/شقت 
رأسينا/ يف  انحرشت  التي  الغيمة  يف  أفكر 
أسقط كاألمطار فوق مواجعي(، كأّن الشاعرة 
تغتسل بعد كل خيبة بطوفان الكلامت يعيد 
خلق عواملَ أجمل من ذي قبل فرتقص بجنون 
تنضاف  كالنقاط  موسيقى  إيقاع  عىل  زوربا 
)النسامت  املشهد  ليكتمل  الحروف  إىل 
مالمحك  ترسم  باملوسيقى/املوسيقى  املبللة 
عىل  العصافري  حزين/عزف  ناي  الهادئة/نوتة 
الكمنجات القدمية/أسطوانة مجروحة/آذان ال 

تتسع للموسيقى(.
كلامتها  داخل  وترصخ  بوعفيف  آالء  تكتب 
بني  مزاوجة  املوسيقى،  بلسان  ناطقة  لتغدو 
املوسيقى والشعر فنًّا واحًدا، فالشعر موسيقى 
سواء يف إيقاعه الخارجي أو الداخيل. موسيقى 
تنري  األخرى  هي  بكثافة  الحارضة  كالشمس 
درب الفصول درب حياة دائرية ال باب لها إال 
الوجع يف صدرها  تنتظره يلون شحوب  ربيع 
يتكرر بالتوايل مع فصول أخرى تحياها بتوقد 

أقل ومباء أكرث.

* أبو جرير:
حركة  بخفايا  والعارف  والّدارس  املتأمل  إن 
املهرجانات الصيفية الدولية أو الوطنية والجهوية 
بجالء  يالحظ  التأسيس  منذ  بتونس  املحلية  أو 
املوضوعي وفق  السيايس  الواقع  تتامهى مع  أنها 
السلطة  مرجعية  ضمن  الثقافيني  الفاعلني  رؤية 
السياسية التي تدير شأن املهرجانات مع خصوصية 

كّل مرحلة.
قد نختلف أن الفعل الثقايف عامة هو املرآة 
عموما  الثقايف  الفعل  القامئني عىل  لفكر  العاكسة 

وتوجيه وجهة املهرجانات.
مرحلة  يف  عاتقها  عىل  أخذت  املهرجانات 
والتوعوي  املواطني  بالوعي  االرتقاء  التأسيس 
ينشد  سياق  ضمن  العامة  بالذائقة  واالرتقاء 

املعرفة والفرجة الراقية.
حتمية  وكنتيجة  البدايات  كانت  هكذا 
لخيارات السلطة السياسية قبل 14 جانفي 2011 
وبعد انحرص دور املهرجانات الصيفية عىل برمجة 
بعد  بأي  تتسم  وال  فكرية  أو  فنية  مرجعية  بال 

جاميل.
برمجة هّمها ارضاء الجمهور الواسع والتهافت 
التي  الشعبوية  املوسيقية  العروض  برمجة  عىل 
تعتمد الرقص املجاين ونرش ثقافة التهريج وثقافة 
األعراس حتى أّن املهرجانات انصهرت مع متعهدي 
اىل  الوطني  الثقايف  باملشهد  واالنزالق  الحفالت 
املسارح من  الحزام وافراغ  البطون وتدوير  ثقافة 

دورها الحقيقي وهو استقطاب مشاريع الجامل.
املهرجانات  برمجة  أغلب  عىل  اطالعنا  بعد 
بال  أغلبها  أن  نالحظ  والوطنية  الدولية  الصيفية 
وامليوعة  الجهل  توطني  سوى  فلسفة  وال  هدف 

والتفسخ القيمي.
كنا نعتقد الصورة النمطية القدمية ملهرجاناتنا 

الوجهة  لكن  السامرسة  ثقافة  مع  وتقطع  ستتغري 
توزع  خطاها  نفس  عىل  وحليمة  الوجهة  هي 
والسامرسة  الثقافة  كّهان  عىل  املهرجانات  كعكة 
والوكالء  العام  املال  نهب  ومحرتفو  »الوطنيون« 

املهووسون باليورو والدوالر.
الثقافة  وزراء  كّل  سلكه  الذي  نهج  هذا  ان 
خاصة بعد 14 جانفي 2011 نهج ثقافة الدهاليز 
املوسيقية  املجموعات  وتغييب  املعريف  والعقم 
املوسيقى  أغوار  دخلت  التي  والهادفة  امللتزمة 
التاريخ  وجه  تغيري  يف  ساهمت  التي  واألغنية 
وعقولهم  بأحالمهم  وقاتلوا  وفكريا  سياسيا  وعيا 
الثقايف  الحقل  أغوار  يف  ودخلوا  وأجسادهم 
فضاءات  يف  فارقة  مراحل  امتداد  عىل  واإلبداعي 
الجامعة التونسية واالتحاد العام التونيس للشغل 

واحزاب اليسار.
مجموعات موسيقية حملت مشاريع جاملية 
حاملة للمعرفة ساهمت يف تأصيل وتأسيس حركة 
بقضايا  االلتحام  هاجسها  مشاريع  وفق  ثقافية 
والطلبة  التالميذ  من  وابنائه  الشعب  وهموم 
تواصل  وأدوات  جديدة  لغة  وشكلت  والكادحني 
عن  بعيدا  والعواطف  العقول  يثور  لبناء مرشوع 

ثقافة الكرنفال.
مجموعات موسيقية اعطت من لحمها ألجل 
لثقافة  بطبيعتها  منحازة  نبيلة  فنية  قيم  نحت 
السائد  تتجاوز  مستمرة  أسئلة  والحياة  السؤال 

واملألوف.
كثريون هم الذين أغفلتهم ذاكرة املهرجانات 
ادارة  غيبتهم  الذين  هم  كثريون  التونسية، 

مهرجانات وزارة الثقافة.
السامرسة  آلة  أقصتهم  الذين  هم  كثريون 
تجاهلتهم  الذين  هم...  كثريون  الثقايف،  واللويب 
األهواء  جامعة  من  ليسوا  النهم  البليدة  الربمجة 

واملطامع واملجامالت والنفاق االجتامعي.
األسالك  أمامهم  وضعوا  الذين  هم  كثريون 
املتسللة  الثقافية  بالفرئان  وحارصوهم  الشائكة 
مؤسسات  من  للتمكن  السمرسة  مجاري  عرب 

املهرجانات.
كثريون هم الذين غيبتهم رحى دهاليز إدارة 
املهرجانات وأزقة الوزارة فقط ألنهم تصدوا للقمع 
عقود  مدى  عىل  واإلبداع  الفكر  حرية  وتكميم 
وكانوا أبرز األعمدة مل تهادن السلطة بل حاججتها 
بثقافة موسيقية نشأ بفضلها جيل ثائر اآلن وهنا 

والسؤال.
لوزارة  قدمت  التي  »حس«  مجموعة  أين 
الشؤون الثقافية مرشوعا فنيا راقيا وها أن صاحبته 

املبدعة لبنى نعامن تغيّب.
الجامعية  األجزاء  دارت  التي  املجموعة  اين 

من الشامل اىل الجنوب »الحامئم البيض«.؟
أين مجموعة البحث املوسيقي لنرباس شامم؟
أين  بوعالق؟  لعادل  أجراس  مجموعة  أين 

مجموعة سيد درويش وجامل قلّة ورضا الشمك.
وأين  املرسح  وأين  الشعرية  السهرات  وأين 

األعامل املوجهة اىل األطفال؟ 
إنها مهرجانات متكني ثقافة التصّحر والتفّسخ 

ونرش األعراس والوليمة.

قراءة يف »خطايا املالئكة « آلالء بوعفيف 

وتغّيب  األعراس  ثقافة  توطّن  الصيفية  املهرجانات 
ثقافة العقل وتقيص الفرق امللتزمة
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ــ 1 ــ
الخطأ برشي هذا ال فيه اختالف وال جدال، لكّن حني ترّص جهات معروفة عىل اقحام بعض األشخاص 
يف مسائل فيها »خالف« هذا ما ال نريده وال نحبذه بشكل من األشكال، ومرد مثل هذا الكالم اقدام لجنة 
التحكيمي للفار )var( خالل  الفريق  تحكيم »الكاف« عىل وضع الحكم املغريب »رضوان جيّاد« ضمن 

مباراة نصف نهايئ كان مرص 2019.
ــ 2 ــ

ليس من باب التشكيك يف مصداقية جياد أو عدم حياديته وإّنا من باب اتقاء رش التشكيك وايجاد 
أعذار لبعضهم ـ أال يوجد ضمن حكام الكاف من بقوا يف مرص وهم قادرون ليكونوا مكان رضوان جياد؟
واملراقبني يف عالقة مبباريات  للحكام  أن كرثت شطحاتهم وتغيرياتهم  بعد  الكاف  أهل تحكيم  نسأل 

منتخب تونس؟
ــ 3 ــ

من حّقنا أن نسأل كيف تعمل لجنة تحكيم »الكاف« وماهي مقاييسها املعتمدة يف اختيار حكام وسط 
امليدان أو املساعدين أو حتى املراقبني وصوال إىل حكام الفار؟ وماهي التقنية املعتمدة يف وضع الحكام 
املناسبني ـ للمقابالت املناسبة ان كانت األمور تسري بشكل انتقايئ وفقا للتقارير الواردة بعد مشاهدة 

املباريات وألّن حديثنا قياس فإنّني أقول أّن لجنة الحكام ال تعتمد أي يشء سوى أنّها تعني وكفى!!
قد يقول البعض هذا حكم قاٍس يف شأن لجنة تجتهد وألّن الحّجة عىل من ادعى طبعا فإنّني أكون 
من غري املنصفني ألفراد هذه اللجنة لو أغمضت أعيني عىل ما اقرتفوه من أخطاء بدائية ضمن ما يسّمى 
بإعتامد تقنية تعيني الحكام املصنفني ـ وهو تصنيف يتّم اعتامده من خالل مردود الحكام عىل امتداد 
سنة يف ادارتهم ملباريات مسابقات الكاف أي دوري الرابطة االفريقية وكأس الكاف وألّن اليشء باليشء 
يذكر فإّن عددا كبريا من حكام الصنف أ ـ ارتكبوا مهازل يف مقابالت األدوار األوىل ـ إالّ أنّه تّم االبقاء 
عليهم يف »الكان« مقابل التخيّل عن الساملي والرسايري مثال كان قادرا عىل الربوز ولكّن يا خيبة توجهات 

لجنة تحكيم الكاف؟
ــ 4 ــ

من حّقنا أن نسأل هل مثّة رؤية وبرمجة داخل عمل لجنة تحكيم الكاف؟ شخصيا ال أعتقد ذلك دون 
أن ابتعد كثريا ألتوقف أمام ماهو موجود يف االدارة الوطنية التونسية للتحكيم وليس من باب االدعاء 
عليها باطال لو قلت ـ انّك تسمع جعجعة وال ترى طحينا وهو تقريبا نفس الكالم الذي ينسحب عىل 

لجنة تحكيم الكاف؟
ــ 5 ــ

أكتب هذا ليشء اسمه التاريخ وليس دفاعا عن منتخب تونس الذي ظلمه »فار كان أحمد أحمد«، 
لدوري  الفضيحة  النهايئ  عن  الفار  غاب  يوم  أحمد  أحمد  أي  بكالمه  عالقة  يف  اآللية«  »شخصت  نعم 
التونيس والشعب املغريب نقطة سوداء مل  مسابقة أبطال األندية بني الرتجي والوداد وألنّه بني الشعب 
تندمل بعد كان عىل أهل الكاف لو كانوا محايدين ان ال يضعوا رضوان جياد ضمن مجموعة »لجنة الفار« 

حتى وإن كان عبقري زمانه.
ــ 6 ــ

اللجان  استقاللية  عن  للحديث  يجرّنا  وهذا  وأهلها  الكاف  من  جديد  استفزازي  قرار 
من  شيئا  وفيها  تسيام    األثيويب  صفارة  أمام  توقفنا  الذي  ونحن  ـ  وعندهم  عندنا 
الكان!! نهايئ  نصف  من  اخراجنا  وهي  واضحة  والنتيجة  العسل  مع  لنا  دّس  ـ  السم 

ــ 7 ــ
قد يقول أحدكم: هذا الحكم صّفر لنا ركلة جزاء ولو سجلها الفرجاين لتغرّي كّل يشء ـ أجيب أّن عمليّة 
جامعة  ألّن  الجريء!!  وديع  ارضاء  أراد  هناك  وضعه  والذي  ـ  مسبقا  محسوبة  عملية  »تسيام«  تعيني 

الكواليس »ناشطون« يف األدوار النهائية ـ لكن من وضع الحكم املغريب رضوان جيّاد؟
                                                 ــ 8 ــ

يف كل البطوالت تنشط الكواليس وهنا أتذكر ترصيحا مليس بعد نصف نهايئ كوبا أمريكا ـ حني قال 
هم أرادوا أن يهدووا كأس البطولة ملن أرادوا!! لذلك ال عجب من »رجال الكاف« الذين أتت بهم لوبيات 

وحسابات ـ لذلك انترصت مدغشقر عىل نيجرييا أليس النائب الثاين ألحمد أحمد نيجرييا؟!
ــ 9 ــ

هكذا هي أحوال كرة القارة االفريقية ليس األفضل من يفوز بألقابها لذلك ال عجب من املردود الكاريث 
للحكم تسيام وال عجب أن يتدخل رضوان جياد يف القرار ولو أّن الكلمة األوىل تبقى لحكم الفار الفرنيس ـ 
لكن التأثري والتأثر سمة برشية ـ هنا هل تناسوا أّن القانون الجديد والذي طُبق بداية من جوان يؤكد أنّه 
سواء كانت ملسة اليد متعمدة أو غري متعمدة مُتنح مبارشة رضبة جزاء وقد كان عىل »الكاف« أن تكون 

محايدة وألنّها ليست كذلك فعليها أن تتقبل سياط نقدنا وانتقادنا واتهامنا لها بعدم الحياد!!
 ــ 10 ــ

األكفاء  وضع  من  مناص  ال  فإّن  ـ  األخرى  واألشياء  والحسابات  الوالءات  تحكمها  افريقيا  كرة  وألّن 
والنزهاء يف األماكن الحّساسة وال أعتقدجازًما أّن أحمد أحمد الرجل املناسب ليطّور الكرة يف افريقيا!!

ــ 11 ــ
يف جملة مفيدة: ان خرست شيئا مل تتوقع يوما أن تخرسه، فإّن اللّه سريزقك شيئا مل تتوقع يوما أن 

متلكه.

ركلة جزاء الكان!!

قبل البدء
يكتبه رمزي الجباري

رياضة

أنور عياد يدرب أكابر االفريقي لكرة اليد 
تعاقدت هيئة النادي االفريقي مع املدرب 
أنور عياد ليكون مدربا جديدا لفريق أكابر 
كرة اليد كام أمتت الهيئة إجراءات التعاقد 

مع الالعبني منترص الغيداوي وحارس املرمى 
ماجد حمزة ليلتحقا بالفريق إعدادا للموسم 

القادم.

هزمت املحاباة منتخب  تونس

خرج يوسف املساكني فقدمنا أفضل شوط يف 
كان مرص ضد أفضل منافس..فلامذا أضعنا شوطا 

وأضعنا الكان بقائد من ورق؟
أضاع الخنييس كل الكرات يف مناطق املنافس مبا فيها انفرادين ومل ينس أن يسبح 

ظنا منه أنه يف ملعب تونيس بتحكيم تونيس فأضاع عىل تونس ترّشح العمر.
بعد ربع نهايئ تركوا عرق الالعبني ودموع شعب وألّهوا وديع الجريء وهو من وصل 
لنصف نهايئ قاري بعد خمس محاوالت وتوفري كل اإلمكانيات لسنوات وهذا فشل 

وليس بنجاح.
الكنزاري  ماهر  وهذا  تونس  تاريخ  يف  مدرّب  أفشل  الفرنيس جرياس  أن  تنسوا  ال 
الذي عينوه هناك باملنظومة الفاسدة فهل هو رجل نصف نهايئ وله من االمكانيات 

لتحضري منتخب نفسيا وذهنيا ألهّم املواعيد.
أضعتم عىل تونس أسهل كأس إفريقية.. فعودوا إىل مناشدتكم ملسؤويل كرة غارقني يف املحاباة وخداع الشعب التونيس 

والتمويه عليه.
* حسان عكرمي

محمود املصمودي 
يف نجم املتلوي 

قررت هيئة نجم املتلوي وضع الثقة يف املدرب  الشاب 
اختيار  يف  الحسم  أن  ويبدو  املصمودي،  محمود 
املصمودي لتدريب الفريق ناتج عن نجاح نجم املتلوي 
مع املمرنني الشبان عىل غرار شكري الخطوي ومحمد 

الكويك وعفوان الغريب.
كام أن دراية الفني الجديد بأجواء نجم املتلوي رجحت 
كفته ليكون املرشف األول عىل حظوظ نجم املتلوي يف 
املوسم القادم حيث سبق له أن كان مساعدا للممرن 

غازي الغرائري مع فريق املناجم.
* بشري

البالييل أفضل العب 
إفريقي محيل

يوسف  سيلعب 
الجمعة  غدا  البالييل 
اإلفريقي  النهايئ 
التوايل  عىل  الثالث 
أشهر   8 ظرف  يف 
تاريخ  يف  كأول العب 
كرة القدم إذ لعب 3 
نهائيات قارية متتالية 

يف أقل من سنة.
نهايئ   :2018 نوفمرب 
دوري ابطال افريقيا 

ماي 2019: نهايئ دوري ابطال افريقيا 
جويلية 2019: نهايئ كأس أمم إفريقيا

يف النادي الصفاقيس :

فسخ عقد الزواغي بالرتايض 
تم  االتفاق بني النادي الصفاقيس والالعب أرشف الزواغي عىل فسخ العقد بالرتايض 
أهّم يشء يف  أن  إال  املالية.  من مستحقاته  كبري  األخري عن جانب  تنازل هذا  مع 

صفاقس هو إعالن املنصف خامخم االستقالة من منصبه فمن سيكون املعّوض. 
* محسن 
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مرص ترحل مشجعني جزائريني 
بعد مباراة نصف نهايئ أمم 

أفريقيا
إحداثهم  عقب  جزائرياً  مشجعاً   22 برتحيل  املرصية  السلطات  أن  قامت 
القاهرة الدويل، إثر تأهل منتخب الجزائر  أعامل شغب وتخريب يف استاد 
لنهايئ كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بعد لقاء جمع محاريب الصحراء ونيجرييا.

وسبب ترحيل هؤالء يعود إىل دخولهم يف رصاعات مع األمن املرصي داخل 
املياه  زجاجات  وإلقاء  االستاد  مقاعد  ونزع  تخريب  إىل  عمدوا  إذ  امللعب، 
ومحاولة اقتحام السور ودخول أرضية امللعب، مام دعا السلطات العتقالهم 

ثم ترحيلهم إىل الجزائر.

الريايض  الوفد  أموال  حجز 
الرياضية  لألكادميية  التابع 

»بلد الوليد بتطاوين «
يعتزم  كان  بتطاوين«  الوليد  »بلد  الرياضية  لألكادميية  التابع  الريايض  الوفد 
املشاركة يف دورة رياضية يف كرة القدم ستنتظم مبدينة »غوتربورغ« السويدية 
خالل الفرتة من 14 جويلية إىل 20 جويلية 2019 إال أن أعضاء الفريق وبعد 
وصولهم إىل مرسيليا الفرنسيّة مل يتمكنوا من التنقل إىل باريس لعدم امتالكهم 

لتذاكر سفر عرب القطار من مرسيليا إىل باريس.
الغريب أنه تم حجز األموال التي لدى البعثة ألنها كانت غري مرصح بها يف ميناء 
حلق الوادي، ومع ذلك تواصلت الرحلة ليواجه األطفال املجهول يف مرسيليا لوال 

تحرك مصالح القنصلية العامة مبرسيليا ووزارة الخارجية. 
الوفد يضم 54 فردا منهم 47 طفال كيف سمح لهم أولياؤهم بالسفر دون التأكد 

من ضامن رشوط السفر االمن؟
السفر ذهابا  تذاكر  توفر  التاكد من  اطفال قرص دون  ان يسافر  وأليس غريبا 

وايابا؟
كل  عمل  متابعة  مشموالتها  من  أليس  الرياضية؟  املندوبيات  دور  هو  فام 

األنشطة الرياضية بجهتها؟
مصادر من فرنسا أكدت أن البعثة بعد حجز األموال كانت تعول عىل مساعدة 
ينتظرون. هنا  االخرون  بقي  ما  فردا يف  لـ 15  توفر  ما  فرنسا وهو  االقارب يف 
االدىن  الحد  بتأمني  تعهدت  والتي  القنصلية  واملصالح  الخارجية  وزارة  تدخلت 

من ظروف املبيت. 
ال يكفي اإلهامل، وال يكفي أننا حطمنا أحالم أطفال كان حلمهم اكتشاف دول 
جديدة وشعوب أخرى قد ال متنعنا اختالف اللغات من اللقاء بهم وربط عالقات 

صداقة قد تستثمر يف املستقبل... 
فمن يتحمل مسؤولية االهامل والتقصري يف ما حدث؟

بعد رفضه حضور الجلسة العامة للـ»كاف « 

هل بدأت الحرب املمنهجة بني أحمد أحمد 
ووديع الجريء؟

القوة  يف  متكافئني  طرفني  بني  رصاع  هي  والكالسييك  التقليدي  مفهومها  يف  الحرب 
القوى  موازين  طرفني  بني  الرصاع  كان  إذا  أما  املستخدمة..  األسلحة  وأنواع  والجأش 
فيهام مختلة متاما فال ميكن حينها الحديث عن حرب بل الحديث عن »لعب ذري«..

رئيس جامعة كرتنا املوقر ومن خالل قراره الشخيص الفردي مبقاطعة الجلسة العامة 
للCAF يريد إيهامنا عرب ماكينته اإلعالمية وأبواقه من »البنادرية« أنه أعلن الحرب 
ضد إتحاد الكرة بقارتنا بدعوى محاربة الفساد يف متهيد ذيك من طرفه للتأكيد أن فشل 

املنتخب يف مرص كان بفعل فاعل.
وإذا سلمنا بأّن منتخبنا سلب منه الرتشح بأياٍد قذرة.. فمنتخبنا الوطني دفع فاتورة 
جامعة الوديع.. السيد الجريء من حقك إعالن الحرب عىل من تشاء كشخص أما أن 
تستغل صفتك وتدخل تونس سواًء كمنتخب أو كجامعة أو كهيكل ريايض يف رصاع 
أو حرب خارسة منذ البداية ونتيجتها تكسري عظام ما تبقى من كرتنا فذلك ال ميكن 
 CAFالسامح به أوالسكوت عنه.. السيد الوديع لديك مشاكل شخصية مع رئيس ال

أحمد أحمد ومساعديه ومستشاريه حاول أن تفضها وديا أوابتعد عنهم يف صمت فليس لك ال اإلمكانيات املادية وال البرشية ملقاومة 
منظومة أنت كنت باألمس القريب جزًءا منها.. الـCAF ليست الجامعة التونسية لكرة القدم وأحمد أحمد ليس طارق ذياب أو رضا 

رشف الدين.. ندرك قوتك وطنيا ونعلم ضعفك قاريا..
السيد رئيس جامعتنا املحرتم، اتخاذ القرارات املهمة واملصريية ليست مجرّد أهواء شخصية تهزها رياح الرغبة الداخلية..حتى تحالفك 
مع املرصيني لن يجديك نفعا يف اإلطاحة بامللغايش.. اتخاذ القرارات املهمة واملصريية دامئا ما يحتاج إىل تفكري عقالين ورصانة ورغبة 

حقيقية مقرتنة بتوفر آليات إنجاح القرارات..
وديع الجريء، إن كانت لديكم فعال رغبة حقيقية يف محاربة الفساد فابدؤوا أوال باجتثاث ما زرعتموه من رسطان وطاعون يف كرتنا.. 
ثم ثانيا اهدموا كل بناء فوضوي بنيتموه وعىل أنقاضه نبدأ البناء عىل قاعدة متينة عىل أسس علمية وأكادميية.. امنع التتويج باأللقاب 
يف األصناف الشابة.. دع من يستحق التتويج يتوج ومن يستحق السقوط يسقط.. اجعل من الحكام قضاة عادلني.. اجعل من القانون 
املدعمني لك ومادامت دار لقامن عىل حالها لن  أول  أننا سنكون  تأكد حينها  املحاباة..  الكفاءات وتخىل عن  انتدب  الفيصل..  هو 

يستقيم الظل والعود أعوج.
* حسان دنقري

فتحي التوجاين رئيسا لفرع كرة 
اليد بالنادي االفريقي

حسم رئيس النادي االفريقي عبد السالم اليونيس قراره بشأن املسؤول االول عن 
فرع كرة اليد وقّرر تعيني رجل االعامل فتحي التوجاين رئيسا للفرع بعد ان رفض 

حسني قندورة  العودة لتويل هذه املهمة.
الناجحة  التوجاين عمله ودخل يف صلب املوضوع وابرم اول الصفقات  وقد بارش 
حيث تحّول  اىل املكنني وامىض العقد مع عالء مصطفى الذي افتتح به مركاتو كرة 

اليد. وقد تعهد التوجاين بالعمل عىل اعادة الفرع إلشعاعه والتتويج باأللقاب .

الحكم السابق العيساوي 
بودبوس يف ذمة الله

السابق  الدويل  الحكم  ربه  جوار  إىل  انتقل 
العيساوي بودبوس. تغمده الله برحمته الواسعة 

ورزق اهله وذويه جميل الصرب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

ظّل نادي حامم األنف بال رئيس إىل حّد يوم 
الناس هذا بعد ارصار الفاضل بن حمزة عىل 
الرابطة  أندية  كّل  فإّن  ذلك  مقابل  التخيّل 

األوىل اختارت مدربها عىل النحو التايل:
- الرتجى الريايض : معني الشعباين
_ النجم الساحيل: فوزي البنزريت 

- النادى الصفاقيس : نيبوشا 
- النادى االفريقي  : لسعد الدريدي 
- امللعب التونيس : منترص الوحييش 
- اتحاد بن قردان : شكري الخطوي 
- النادى البنزريت : ناصيف البياوي 

-شبيبة القريوان : مراد العقبي 

- اتحاد املنستري : لسعد جردة الشايب
- اتحاد تطاوين : وليد الشتاوي 

- نجم املتلوي : محمود املصمودي 
- مستقبل سليامن : شاكر مفتاح 

- هالل الشابة  : زفونكا 
- نادي حامم األنف : يف االنتظار

اإلطارات الفنية للرابطة األوىل :

أجنبيان فقط مع املجموعة واالستمرارية 
شعار املرحلة
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بعد رسالة االعتذار التي قّدمها

الجمل يعود إىل التامرين 
واألحباء غاضبون!

جامهري  استفز  املاجري  بالل 
فريقه الرتجي ضد النادي البنزريت 
فريقه  وبقي  مبارشة  فأخرجوه 
وأخذوا  العبني  بعرشة  يلعب 
سويقة  باب  نادي  مريول  منه 
له  وقالوا  املالبس  حجرات  يف 
أنت حر نفسك وفريق ال تحرتم 
لك  مكان  وال  مقام  ال  جامهريه 
دون  من  أنه  والغريب  فيه... 
عىل  ينقذ  ال  كلها  الدنيا  فرق 
أقف  النجم؟  إال  الالعب  هذا 
إىل  بكم  وأتحول  هنا...  بكم 
عامر الجمل هذا الالعب تجاهل 
ورفض  سابق  وقت  يف  فريقه 
التحول معه إىل السودان ملواجهة 
الهالل السوداين ومع ذلك أعادوه 
العريب  مع  فاشلة  تجربة  بعد 
للفريق  قائدا  وعينوه  القطري 

وهو يف نفس الوقت ينازع النجم لدى لجنة النزاعات يف الجامعة... يا خويا راهي فضيحة... 
العب يحمل شارة القيادة يف فريقه وهو يقاضيه؟ ويدخل هذا الالعب يف مواجهة قبيحة 
مع بعض جامهريه ويستعمل فيها مواهبه... إدارة النجم شاهد ما شافش حاجة... مل تتخذ 
أي موقف وبقيت وضعية الالعب معلقة وكأن النجم ليس له مسؤولون... وكأن الحادث 
عابر... وبقي الالعب قاتل الغرزة حتى جاء بالل املاجري وهام يف الهواء سواء... والنجم 
الجمل عىل نفس  أن يعاقب  الذي يقبل العبا تطاول عىل جامهريه ومل يحرتمها ال ميكن 
الجرم... وتحت حس مس قدم الجمل اعتذاره يف استباله لجامهري النجم واستخفاف بحرمة 
الفريق واسمه وماضيه. وها هو الجمل يعود إىل التامرين وتظهر صوره يف املوقع الرسمي 
احرتموا  ناديكم...  احرتموا  ريب  عباد  يا  الرسمي؟  الناطق  أين  النادي؟  رئيس  أين  للنجم... 
جامهري ناديكم... أعيدوه ما دامت هذه قناعاتكم ولكن اخرجوا للناس وقولوا لهم ملاذا 
غاب وملاذا عاد؟ ما تفعلونه يف النجم تشليك وتطييح قدر وتصغري لقيمة النجم ورجاله... 

فهل تكفي رسالة اعتذار  ليعود؟
* رياض جغام

 *شمس الدين العوين

الذي  التنوع من األنشطة ضمن مهرجانها السنوي  هي املحرس يف هذا 
عرفت به وجعل منها قطبا تشكيليا منذ الفكرة األوىل للتأسيس يف أواخر 
املنابر  مثل  املهرجان  بها  عرف  متعددة  أنشطة  املايض..  القرن  مثانينات 
واللقاءات  واملعارض  والسياحية  والرتفيهية  الثقافية  والجوالت  والشعر 
الفكرية وحضور الورشات الخاصة باألطفال واليافعني بالشوارع واملدارس 
من  عدد  فيها  ويشارك  الدورة  يف  يحرض  كام  الفضاءات...  من  وغريها 
نذكر  وهنا  واألجنبية  العربية  البلدان  من  والنقاد  التشكيليني  الفنانني 
عرف  الذي  العامري  محمد  األردين  التشكييل  والفنان  والكاتب  الشاعر 
معارض  يف  الفنية  األعامل  عديد  قدم  حيث  الفنية  تجربته  بخصوصية 
فردية وجامعية يف مشاركاته بفعاليات عربية ودولية فضال عن اهتاممه 
االعالمي والنقدي بعامل الفنون التشكيلية وتنوع تجاربه.. مجمل فقرات 
التي تحمل شعارا مهام وهو »من أجل  العام للدورة  الربنامج  وتفاصيل 
يتصل  والهيئة  االعالميني  بني  نقاش  ودار  الحياة«  بجودة  يرتقي  إبداع 

بالفعالية وجوانبها الثقافية والفنية والدعم والضيوف وما اىل ذلك.
يوم 16 جويلية  افتتحت  التي  الفعاليات  الجميلة تشهد  املحرس  مدينة 

الخاصة  الندوات والورشات  الشهر لنجد  لتتواصل اىل يوم 26 من نفس 
التونسيني  الفنانني  لعددمن  واسعة  مشاركات  مع  واليافعني  باألطفال 
النحت  مثل  مختلفة   فنية  وأشكال  ألوان  وفق  واألجانب  والعرب 
واملجسامت والجداريات والفسيفساء كام تنشط ورشات للرتميم والتعهد 
الفنون.. وهناك معرض  الفنية بحديقة  للمنجزات من األعامل  والصيانة 
برواق يوسف الرقيق يف االفتتاح يضم جانبا من أعامل الفنانني املشاركني 
الفنانون  أعدها  التي  الفنية  األعامل  جملة  ويحوي  االختتام  ومعرض 
املشاركون طيلة أيام املهرجان .. هذا اىل جانب نشاط  املنابر »من أجل 
سهرات  تتضمن  كام  فنية  وتجارب  مبحاور  ويهتم  كوسموبوليتية«  قيم 
الدورة عدة عروض فنية وثقافية اىل جانب األمسية الشعرية التي يكون 
ضيفها الشاعر والفنان التشكييل األردين محمد العامري واملعروف كذلك 
العربية  الثقافية  الدوريات  يف  التشكيلية  وحواراته  وكتاباته  باهتامماته 
األنشطة  تتجه  الدورة  هذه  ويف  الثقافية.  الشارقة  بالخصوص  ومنها 
ويشارك  العريقة.  املهرجان  كعادة  واملحيط  الشوارع  عىل  االنفتاح  إىل 
فنانون ومهتمون بالفنون من بلدان عديدة وهي سوريا ولبنان والعراق 
والسعودية والسودان والبحرين واملغرب والجزائر وليبيا ومرص وفلسطني 
وسلطة عامن واالمارات العربية املتحدة وفرنسا وايطاليا وتركيا والسويد. 

الحلم  تحقق  أهمية  اىل  حابة   اسامعيل  السيد  قبل  من  االشارة  ومتت 
اليتواصل انتظاره من عقود واملتمثل يف حي فني به متحف يضم األعامل 
حصيلة مختلف الدورات.. كام عرب املندوب الثقايف عن أهمية املهرجان 

وقيمته الجاملية والثقافية ودعمه.
باملحرس ضمن  التشكيلية  للفنون  الدويل  للمهرجان   32 الدورة  تنتظم   
وتنشط  الحياة«  بجودة  يرتقي  إبداع  أجل  »من  هو  ودال  كبري  عنوان 
مختلف ورشات هذه الدورة يف مجاالت مختلفة وضمن انشطة متعددة 
والرتفيهية  الثقافية  والجوالت  والشعر  املنابر  مثل  املهرجان  بها  عرف 
والسياحية واملعارض واللقاءات الفكرية... كام يحرض يف الدورة ويشارك 
البلدان العربية واألجنبية  فيها عدد من الفنانني التشكيليني والنقاد من 
العربية  أصداءه  املهرجان  لقي  حيث  السابقة  الدورات  بقية  غرار  عىل 
والدولية. لقد كانت تونس- املحرس مفردة تشكلية أخرى البّد منها.. هي 
أرض عاّمر فرحات، الحبيب شبيل، نجيب بلخوجة، الخيايش والضحاك.. 
عبد الرزاق الساحيل.. يوسف الرقيق وغريهم..وكل الفنانني الذين أحبوها 
وهاموا بالظالل والنور فيها عىل غرار بول كيل الفنان العاملي... العنوان 
الكبري هو  املحرس املدينة والناس والذاكرة.. املدينة الفنية تجهزت كام 

ينبغي  لالحتفاء  بفعاليات  هذه الدورة  الجديدة  للمهرجان.

الدورة 32 للمهرجان الدويل للفنون التشكيلية باملحرس 

فنانون من العامل من أجل إبداع يرتقي بجودة الحياة

علية الربيقي مييض 
للنجم  الساحيل

أمىض الالعب علية الربيقي عقدا ملدة موسم واحد مع 
النجم  الساحيل. وبالتايل يكون قد وضع حّدا لكل ما قيل 

حول مغادرته للنجم الساحيل.

يحتضنه قرص الزيت بجوڤار:

بينايل الفّن التشكييل يف الخريف القادم

* تشكيليون من كل بقاع 
العامل... تجمعهم األلوان

زغوان  والية  من  بالفحص  بجوڤار  ـ  الزيت  قرص  ـ  السياحي  املنتجع  يستعد  وحضاريّة  وفكريّة  وفّنية  ثقافيّة  سابقة  يف 
إلحتضان بينايل الفّن التشكييل يف الخريف القادم مبناسبة الدورة األوىل ملهرجان الزيت بهذا املنتجع.

وتأيت هذه الخطوة الالّفتة املتعلّقة بتنظيم بينايل خاص بالفّن التشكييل حتّى تكون تونس »محطّة اإلبداع التشكييل« وحتّى 
تكتّظ مسارات اإلبداع وتتالقى وتتعارف.

تشكيليون عرب وأفارقة وأعاجم تجمعهم األلوان وتدفعهم لإلنغامس يف بحور رمزيتها التعبريية حتّى تكون فتنة وغواية 
ال مثيال لها...

اإلستعدادات عىل قدم وساق والسلط الجهوية بزغوان متحّمسة لهذا املهرجان السياحي والثقايف والحضاري واالقتصادي 
وقد أكّد مدير املهرجان لسعد حسونة »أّن السياحة الثقافية والجبلية والريفية هي سياحة بديلة وقادرة عىل استقطاب فئة 

من الّسياح من كّل أصقاع الدنيا...«.
أبولبابة العيدودي


